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Voorwoord 

 

Afgelopen jaar heb ik mijn bachelor archeologie afgerond aan de Universiteit Leiden. Ik 

heb mij daar gespecialiseerd in de archeologie van het Nabije Oosten en 

computertoepassingen. Vrijwel al mijn vrije tijd heb ik echter gestoken in een onderwerp 

waar ik reeds mijn hele leven in geïnteresseerd ben, de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland. Het was dat ook niet zo gek dat ik in mijn laatste jaar in Leiden heb gekozen 

om mij steeds meer te gaan specialiseren in de archeologie van de Tweede Wereldoorlog. 

Voor mijn bachelorscriptie heb ik onderzoek gedaan naar manieren waarop Duitse 

verdedigingsstructuren te voorspellen zijn in het landschap.  

 

Het onderzoek richtte zich met name op de Duitse tactische defensieve doctrine en de 

toepassing hiervan binnen de verdedigingssystemen verwerkt in de Maas-Roerstellung 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Maas-Roerstellung is een uitbreiding van de 

Westwall, de hoofdverdedigingsstructuur aan de westgrens van het toenmalige Derde Rijk, 

en is aangelegd aan het einde van 1944 in een poging om de geallieerde opmars richting 

het Ruhrgebied af te breken. Bij mijn bacheloronderzoek is een verwachtingsmodel 

ontwikkeld waarbij locaties werden aangeduid welke waarschijnlijk geïncorporeerd waren 

in het Duitse verdedigingssysteem, en waar dus een grote kans was op de aanwezigheid 

van restanten uit deze periode. De verwachtingskaart is gebaseerd op zowel de hoogte als 

het reliëf van het landschap, de locale infrastructuur en de algemene Duitse tactische 

doctrine. Om de accuratesse van de verwachtingskaart de verifiëren heeft er vervolgens 

een veldonderzoek plaatsgevonden waarbij de locaties met een hoge verwachting, en ter 

vergelijking ook die zonder waarde, daadwerkelijk in het veld bezocht werden. De 

aanwezigheid van sporen uit deze periode wezen vervolgens aan of de verwachting al dan 

niet overeenkwam met de realiteit. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de 

realiteit in veruit de meeste gevallen overeenkwam met de vooraf samengestelde 

verwachting. Dit bewees  dat het combineren van landschap en theorie een zeer goede 

methode is om defensieve structuren uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen en 

zodoende te beschermen1.   

 

Als uitvloeisel van mijn scriptie werd ik in de gelegenheid gesteld enkele artikelen te 

schrijven en het onderzoek te presenteren op het grootste archeologisch congres in 

                                                 
1
  Beckers 2012. 
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Nederland, de Reuvensdagen. Een voorbeeld hiervan is het artikel “Conflictarcheologie in 

Nederland: de potentie van een thematische, diachrone benadering van sporen van oorlog 

en geweld”, welke ik samen met andere sprekers van de Reuvensdagen heb geschreven 

voor de Archeobrief2. Er word nu gedacht om soortgelijke verwachtingsmodellen te 

ontwikkelen voor andere tijdsperiodes (bijvoorbeeld om Romeinse forten en wachttorens 

op te kunnen sporen) en verschillende strijdmachten.  

 

Omdat ik tijdens het onderzoek erg geboeid raakte door de Duitse verdedigingsstructuren, 

besloot ik om mijn masterscriptie te schrijven over de Duitse verdediging aan het Westfront 

aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ik was namelijk gefascineerd door de manier 

waarop de Duitse eenheden omgingen met materiaaltekorten in het gebied waar ik voor 

mijn bachelorscriptie onderzoek deed. Zo werd bijvoorbeeld voormalig kustgeschut ingezet 

als ondersteuning van de infanterie en werden er zelfs Beutewaffen gebruikt uit de Sovjet-

Unie. Vanwege mijn specifieke interesse voor de strijd om de Roer en de gevechten die 

hieruit voortvloeiden (als kind ging ik hier vaak in het bos op zoek naar overblijfselen uit de 

oorlog, wat in feite mijn eerste kennismaking was met de Tweede Wereldoorlog en 

archeologische resten uit deze periode) heb ik gekozen om dit als case-study te gebruiken 

om zodoende te kijken naar de effectiviteit en inrichting van de Duitse 

verdedigingsstructuren aan het einde van de oorlog. In het gebied waar deze gevechten 

hebben plaatsgevonden ben ik geboren en opgegroeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Archeobrief 2013 
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Over de tekst 

 

Bij dit onderzoek is veel gebruikt gemaakt van Duitse documenten en onderzoeken. Daar 

veel van de in deze werken toegepaste termen zich slecht naar het Nederlands laten 

vertalen, zoals Ersatz, heb ik deze in de meeste gevallen onvertaald gelaten. Andere 

Duitse termen laten zich echter wel makkelijk vertalen zonder dat dit voor verwarring zou 

zorgen, zoals Tankgracht in plaats van Panzergraben. Daarom heb ik deze wel naar het 

Nederlands vertaald. Termen en namen die vermeld worden in Engelse (of overige) 

werken heb ik vrij vertaald naar hun Duitse en/of Nederlandse equivalent.  

 

Ook geografische namen en aanduidingen van bijvoorbeeld uitrusting en wapens zouden 

eventueel voor verwarring kunnen zorgen. Een voorbeeld hiervan zijn de geografische 

namen die naar voren kwamen in de onderzochte case-study. In de voorbeelden is 

gekeken naar de situatie aan Duitse zijde tijdens de felle gevechten rond de Roer, een 

rivier welke deels door Nederland en deels door Duitsland loopt. In het Duits verwijst de 

naam 'Rur' nu naar deze rivier. In de Duitse documenten uit de betreffende periode 

verwijst men naar 'Roer'. De 'Rur' word echter vaak verward met de meer noordelijk 

gelegen 'Ruhr', welke een zijrivier is van de Rijn. In dit onderzoek heb ik daarom gebruik 

gemaakt van de Nederlandse (en de 'oude' Duitse) naam voor de rivier, de Roer. Ook 

aanduidingen van wapens en munitie kunnen eventueel voor verwarring zorgen bij de 

lezer. Ik heb daarom gekozen om de kaliberaanduiding volgens de Duitse wijze toe te 

passen. Dat betekent dat alle munitie en wapens onder de 2cm aangeduid worden in 

millimeter (bijvoorbeeld 7.92x57mm) en boven en gelijk aan het kaliber 2cm aangeduid 

worden in centimeter in plaats van millimeter (bijvoorbeeld 10,5cm le.F.H.18). In de bijlage  

is een verklarende woordenlijst opgenomen om eventuele onduidelijkheden wat betreft 

termen te voorkomen (bijlage I). De meeste schuingedrukte woorden zijn hier terug te 

vinden.  
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  1. Inleiding 

 

Zoals bekend is er reeds veel geschreven en onderzocht over de laatste maanden van de 

Tweede Wereldoorlog. Telkens ligt echter de nadruk op persoonlijke tragedies of 

geallieerde operaties en successen, maar in verhouding zelden op de Duitse zijde van het 

verhaal. Uiteraard is dit zeer interessante materie, maar er is tot nu toe dus een gebrek 

aan goede studies over de verdedigingsdoctrine aan Duitse zijde in de laatste 

oorlogsmaanden, met name wat betreft de verdediging aan het Roerfront.  

 

Het is fascinerend hoe verzwakte en niet goed bevoorraade alarmeenheden nog zo veel 

weerstand konden bieden jegens een kwantitatief en kwalitatief superieure vijand. Een 

voorbeeld hiervan is Fallschirmjäger-Regiment Hübner dat in de zogenaamde 

Roerdriehoek een complete Engelse pantserspits wist tegen te houden ondanks grote 

muntie- en wapentekorten en de slechte opleiding van de troepen3. Buiten het feit dat de 

defensieve ‘successen’ vaak bestonden uit het voor korte tijd tegenhouden van een 

kwalitatieve en kwantitatieve superieure vijand (het is namelijk uitzonderlijk dat een kleine 

groep gedemotiveerde en slecht uitgeruste militairen een complete pantserspits kon 

tegenhouden), en  dat de verdediging volgens Clausewitz altijd in het voordeel is, moet er 

bij deze relatieve successen nog meer aan de hand zijn4. Hoe was het dus mogelijk dat de 

Duitse troepen aan het einde van de oorlog aan het Westfront, lijdend onder materieel- en 

manschappentekorten, nog een relatief effectieve verdediging konden opwerpen? Om 

deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet er eerst gekeken worden naar enkele 

andere essentiële zaken.  

 

Als schets van de theoretische context zal eerst de ontwikkeling van de Duitse defensieve 

doctrine tot 1945 geschetst worden. Daarna moet er gekeken worden hoe deze doctrine is 

ingezet aan het Westfront, om zodoende al dan niet vast te stellen dat het relatieve succes 

van de verdediging bereikt werd door het correct in uitvoering brengen van de toen 

geldende defensieve doctrine. Om hier een goed beeld van te krijgen is er gekozen om 

één case-study te behandelen welke representatief is voor de situatie aan het Westfront in 

de laatste fase van de oorlog, het Roerfront. Met name zal het onderzoek gericht worden 

op de inzet van de 176. Infanterie-Division (een voor 1944/1945 representatieve divisie 

van gemiddelde gevechtssterkte) in en na het statisch Roerfront in de regio Roermond-

                                                 
3
  Connor en Gootzen 2006. 

4
  Clausewitz 1989, 357. 
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Hilfarth en de gevechten die tot deze patstelling hebben geleid. Verder zal gekeken 

worden naar hoe de gevechten vóór deze patstelling in contrast staan met de gevechten 

die hierna plaats hebben gevonden en wat de oorzaken hiervan waren. De context is 

essentieel om een goede analyse te kunnen maken. Hoe was bijvoorbeeld de situatie eind 

1944 aan het Roerfront en in het Roerbruggenhoofd? Ook essentieel is hoe de 

verdediging ten noorden van de Roer ingericht werd en hoe men hierbij omging met 

manschappen- en materieeltekorten en de matige kwaliteit van beide. Welk materieel was 

er  voorhanden en hoe ontwikkelden de daadwerkelijke gevechten zich in de regio? Na het 

bekijken van de case-study kan er het een en ander gezegd worden over het grotere 

geheel. Echter is het ook belangrijk om te bestuderen hoe de hogere legerleiding 

(Oberkommando der Wehrmacht, OKW) zelf de situatie aan het Westfront interpreteerde 

en inschatte.  

 

Er is in verhouding niet veel geschreven over de laatste maanden van de oorlog ten 

noorden van de Roer en vanuit Duitse zijde. Dit is logisch aangezien veel originele Duitse 

documenten en divisiedagboeken niet bewaard zijn gebleven, of ze zijn simpelweg niet 

meer bijgehouden tijdens de eindgevechten aan het Westfront. Daarom is het erg lastig 

om de effectiviteit van de verzwakte verdediging van de Duitse troepen te verklaren en te 

onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om enig licht te werpen op deze laatste 

donkere periode van de Tweede Wereldoorlog aan het Westfront en ondanks het tekort 

aan bronnen toch een verklaring te zoeken voor de relatieve defensieve successen aan, 

met name, het Roerfront. Verder is er gepoogd om een werk te schrijven welke van nut 

kan zijn voor lokale historici, zodat later vanuit dit stuk enkele meer toegankelijke artikelen 

samengesteld kunnen worden. 

 

1.1 Aanpak 

 

Omdat er vooralsnog relatief weinig onderzoek is gedaan naar het onderwerp dat in deze 

scriptie behandeld wordt, en het archiefmateriaal over deze materie beperkt is, is er een 

goede strategie en visie nodig voor het uitvoeren van het onderzoek. In deze scriptie zal 

het archiefmateriaal betreffende het Roerfront en de situatie aan het Westfront eind 1944, 

begin 1945, uiteengezet, geanalyseerd en zo duidelijk mogelijk gepresenteerd worden. 

Tevens zal er gekeken worden naar het voorhanden zijnde archeologisch vondstmateriaal 

en haar context.  
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Het bodemarchief kan een zeer goede aanvulling zijn om eventuele fouten, 

onnauwkeurigheden of hiaten in het archiefmateriaal op te vullen. Tevens is het mogelijk 

om aan de hand van deze vondsten een blik te werpen op gebeurtenissen of feiten welke 

niet in geschreven bronnen of beeldmateriaal zijn opgenomen. Dit kan uiteraard het geval 

zijn wanneer er sprake is van propagandistische teksten, rapporten en foto's waarbij men 

probeerde tekorten, fouten en nederlagen te verdoezelen. In dat geval kunnen 

bodemvondsten en het archeologische landschap dus uitkomst bieden.  

 

Voor dit onderzoek is er zoals aangegeven gekozen om met een combinatie van 

archiefonderzoek, onderzoek in secundaire literatuur en bestudering van het 

archeologische landschap de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. Voor het 

archiefonderzoek zijn er verschillende archieven bezocht en is vooral gekeken naar de 

achterliggende tactiek en strategie van de relatief succesvolle verdediging aan het 

Roerfront. Er is onder andere gekeken naar stukken welke over dit onderwerp geschreven 

zijn door Duitse bevelvoerende officieren welke in 1945 leiding gaven aan 

krijgsmachtonderdelen in de betreffende regio. Zo zijn er zeer nuttige stukken gevonden in 

het archief van de 176e Infanterie Division, geschreven door de commandant, generaal-

majoor Landau. Ook heeft Von Manteuffel, als commandant van de 5. Panzer-Armee, het 

een en ander geschreven over de tactische en strategische situatie langs de Roer, 

waardoor de acties van de 176e Infanterie Division in context te plaatsen zijn. Ook in 

stukken van aangrenzende divisies, zoals de 7. Fallschirmjäger-Division ‘Erdmann’, is veel 

bruikbare informatie over de situatie en de context van de acties van het 176e ID 

gevonden. Verder waren enkele geallieerde verkennings- en situatierapporten een grote 

hulp bij het schetsen van de situatie aan het Roerfront, net als geallieerde luchtfoto's uit 

1944 en 1945. Veel van de archiefstukken welke zijn gebruikt in deze scriptie zijn 

gevonden tijdens mijn bezoek aan het Militärarchiv in Freiburg, alwaar vrijwel alle 

overgebleven Duitse militaire stukken uit de Tweede Wereldoorlog liggen opgeslagen. Ook 

is er het een en ander gevonden bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den 

Haag. Tot slot zijn er nog enkele interessante archiefstukken gevonden bij het 

gemeentearchief van Roermond, alwaar de archiefstukken van de gemeente Roerdalen 

opgeslagen liggen. 

 

In eerdere onderzoeken naar de Duitse defensieve doctrine is voornamelijk gekeken naar 

de defensieve ontwikkelingen en inrichtingen in de periode vóór 1943, toen het nog relatief 

goed ging met de Duitse krijgsmacht aan het Oostfront. Na deze periode zorgden massale 
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Russische doorbraken ervoor dat de toen geldende Duitse doctrines en methoden niet 

meer konden zorgen voor een effectieve statische verdediging en dat er dus gezocht 

moest worden naar alternatieven. Deze alternatieven kwamen er wel, bijvoorbeeld door 

het toepassen van het bekende Stützpunkt-systeem (tactisch niveau) en de Duitse 

Festungen (operationeel niveau). Over deze laatste periode in de 

verdedigingsontwikkeling is vrij weinig geschreven, afgezien van enkele onderzoeken naar 

Duitse structuren aan het Oostfront (zoals German Defense Tactics against Russian 

Breakthroughs van het Amerikaanse leger uit 1951). Hoe deze verdedigingsstructuren aan 

het Westfront precies werden ingericht is vrijwel onbekend, veel documenten zijn verloren 

gegaan en er is nog geen degelijk onderzoek gedaan naar dit onderwerp. De meeste 

werken over het Westfront richten zich op de geallieerde opmars, en hebben geen 

aandacht voor de wanhopige Duitse verdediging van de Heimat. Om dit gat op te vullen, 

en de onduidelijkheden die er zijn over dit onderwerp op te helderen, zal dit onderzoek 

zich met name op deze laatste fase aan het Westfront richten. Er is veelvuldig gebruik 

gemaakt van originele Duitse handboeken, voorschriften en boeken. Met name heeft het 

Duitse handboek voor de officier, Truppenführung (deel I en II), erg geholpen in het 

interpreteren van tactische beslissingen en het schetsen van de context en de 

ontwikkeling van de defensieve doctrine. Van dit handboek is enkele jaren geleden tevens 

een Engelse vertaling geschreven, On the German Art of War. Deze vertaling is echter niet 

gebruikt, daar veel Duitse militaire termen verkeerd zijn vertaald of de essentie van 

bepaalde stukken is genuanceerd of 'veramerikaniseerd'. Voor de strategische analyse en 

het schetsen van de context is ook veel gebruik gemaakt van het dagboek van het Duitse 

opperbevel, de acht-delige herdruk van het Kriegstagebuch des OKW. Ook hebben in 

enkele gevallen handboeken voor de individuele soldaat uitkomst geboden, bijvoorbeeld 

het vroeg-oorlogse voorschriftenboek Der Infanterist en enkele herdrukken van 

handleidingen voor in het veld.  

 

De beschreven belemmeringen dragen natuurlijk niet bij aan een goede basis voor 

onderzoek. Wanneer met onderzoek doet naar soortgelijke onderwerpen is men vaak bijna 

volledig afhankelijk van ooggetuigen-verslagen en na-oorlogse militaire studies. Daarom 

was het onmogelijk om zonder archiefonderzoek een objectief en goed beeld te schetsen 

van de Duitse defensieve tactieken aan het Roerfront. Tevens is het echter ook onmogelijk 

om goed onderzoek te doen zonder gebruik te maken van dergelijke secundaire literatuur. 

Toch zijn er nog relatief veel stukken over de case-study terug gevonden in de archieven. 

De uitdaging was om met veel losse snippers informatie toch een goed beeld te schetsen 
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van de eindgevechten en de Duitse verdediging aan het Roerfront. Daarom was het 

belangrijk om eerst duidelijk de context te schetsen aan de hand van andere 

archiefstukken en de schaarse secundaire literatuur welke voorhanden was. Vervolgens 

was het dus mogelijk om toch de onderzoeksvragen welke reeds genoemd zijn te 

beantwoorden. 
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2. Ontwikkelingen in de Duitse defensieve doctrine 

 

Zoals in de inleiding reeds is vermeld, is er niet uitzonderlijk veel onderzoek gedaan naar 

de strategische, operationele en tactische doctrine van de Duitse verdediging in de laatste 

fase van de oorlog. Wel is er het een en ander geschreven over deze doctrine vóór deze 

periode, met name tot de beginfase van de grote Russische offensieven aan het Oostfront 

in 1943. Aangezien de doctrine na deze periode onlosmakelijk verbonden is met de 

ontwikkelingen vóór deze periode, is het belangrijk om een korte geschiedenis hiervan te 

omschrijven om zodoende de context te schetsen van de tactische en operationele 

beslissingen welke door de Duitse bevelvoerders genomen zijn aan het Roerfront, eind 

1944 en begin 1945. Verder kan dan zoals eerder vermeld gekeken worden of de 

eventuele toepassing van de ‘officiele’ defensieve doctrine heeft bijgedragen aan de 

relatieve defensieve successen aldaar. Behalve de omschrijving van ontwikkelingen vóór 

1943 zal er aan de hand van Amerikaanse militaire studies en enkele overige werken 

geprobeerd worden een goed beeld te schetsen van de ontwikkelingen in de doctrine van 

de latere fasen.  

 

2.1 Algemene ontwikkelingen vanaf de Eerste Wereldoorlog: voorgeschiedenis 

 

De Duitse doctrines welke geïmplementeerd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 

waren vrijwel geheel gebaseerd op de ervaringen van het Duitse leger in de Eerste 

Wereldoorlog. In de openingsfase van de Tweede Wereldoorlog verschilde de tactische en 

operationele doctrine zelfs totaal niet van die welke gebruikt werden in de laatste maanden 

van de Eerste Wereldoorlog. Deze stilstand in innovatie staat in scherp contrast met de 

radicale veranderingen in de doctrine rond de offensieve en mobiele oorlogsvoering welke 

gepredikt werden door mensen als Heinz Guderian (Duits tankgeneraal)5. Dit contrast is 

deels te danken aan de overtuiging binnen de Wehrmacht en de politiek dat het Duitse 

leger alleen maar offensieve operaties zou gaan uitvoeren, en er dus geen reden was om 

de defensieve capaciteiten te moderniseren6. 

 

De Duitse legerleiding realiseerde zich rond 1916 dat het vasthouden aan elke meter 

gewonnen grond tijdens een vijandelijk offensief juist negatief uitpakte voor de integriteit 

van de verdedigingsstructuur in het algemeen. Rond 1916-1917 ontwikkelde het Duitse 

                                                 
5
  Guderian 1999. 

6
  Wray 1983. 
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opperbevel daarom de zogenaamde elastische diepteverdediging. Op dat moment 

verkeerde het Duitse leger namelijk in een uitputtende attritie-oorlog die het uiterste 

vergde van de defensieve capaciteiten en de tactiek en strategie welke de defensieve 

effectiviteit zouden moeten maximaliseren. Ook de kwalitatieve en kwantitatieve 

superioriteit van de geallieerde legers benadrukte de behoefte aan een zeer effectief 

defensief systeem. Generaal Erich Ludendorff en zijn staf hoopte in 1917 de vastgeroeste 

strategische situatie van het Duitse leger te doorbreken door een groot offensief aan het 

Russische front te lanceren. Daarvoor moesten er om het offensief maximale capaciteiten 

te geven zoveel mogelijk manschappen ingezet worden, wat betekende dat het Westfront 

een meer efficiëntere vorm moest krijgen. Dit kreeg vorm door het aanleggen van een 

nieuwe reeks verdedigingswerken achter de toenmalige frontlijn en een strategische 

terugtrekking naar deze zogenaamde Hindenburg-linie. Dit nieuwe systeem hield zo veel 

mogelijk rekening met tactisch voordelige elementen in het landschap en in de 

infrastructuur. Deze nieuwe fase in de Duitse defensieve doctrine symboliseerde dus niet 

alleen een fysieke verandering in het militaire landschap, maar ook een filosofisch en 

theoretisch omslagpunt in het denken van het Duitse opperbevel7. Dus het militair denken 

verschoof van het vasthouden van elke meter grond naar een idee van het maximaliseren 

van de mankracht door gebruik te maken van het landschap, ook al betekende dit het 

opgeven van gewonnen grondgebied.  

 

Om inhoud te geven aan deze verschuiving van ideeën, ontwikkelde Ludendorff de 

eerdergenoemde doctrine van de elastische verdediging. Behalve het sparen van 

mankracht, zorgde de nieuwe doctrine ook voor aanpassingen van het verdedigend 

gevecht aan de realiteit van de moderne oorlogsvoering. Deze was namelijk meer mobiel 

dan voorheen. Voor de invoering van deze nieuwe manier van denken, bestond de 

verdediging van zowel de geallieerden als de Duitsers uit een serie van statische 

loopgraven zonder al te veel diepte. Deze waren er op gericht om de vijand geen meter te 

laten indringen in het te verdedigen gebied. Vaak hielp deze vorm van verdediging wel bij 

het in handen houden van het gebied, maar zorgde ook voor zeer zware verliezen. Het 

kwam bijvoorbeeld vaak voor dat loopgraven totaal vernietigd werden door lange en zware 

artilleriebombardementen, zodat de defensieve capaciteiten van de verdediger al snel 

scheuren gingen vertonen8. Vooral de geallieerden maakte veel gebruik van massale 

artilleriebombardementen voorafgaand aan een offensief. Om zoveel mogelijk 

                                                 
7
  Paret 1986, 540 en Wray 1983, 5. 

8
  Wray 1983, 6. 
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manschappen te 'redden' van de geallieerde artilleriebombardementen moest er dus een 

oplossing gezocht worden. Een makkelijke doch effectieve oplossing kwam er in de vorm 

van een vooruitgeschoven linie, de zogenaamde Gefechtsvorposten9. Deze stellingen 

zorgden ervoor dat de eigenlijke verdediging een stuk naar achter, en dus buiten het zicht 

van geallieerde artilleriespotters geplaatst kon worden. Hierdoor werden de vijandelijke 

kanonniers gedwongen om 'blind' te schieten, zodat de meeste granaten in het 

omliggende landschap terecht kwamen.  

 

Niet alleen het ontwijken van de vijandelijke artillerie was een les welke tijdens de 

openingsjaren van de Eerste Wereldoorlog geleerd werd en geïmplementeerd werd in de 

nieuwe doctrine. Ook realiseerde de Duitse legerleiding zich dat effectieve verdediging niet 

een kwestie was van concentratie van mankracht, maar een concentratie van vuurkracht 

waarbij wapens maximaal geütiliseerd konden worden10.  Concentratie van vuurkracht was 

volgens de legerleiding de beste manier om een aanval snel tot het culminatiepunt te laten 

komen, om vervolgens afgeslagen te worden. Een sterke concentratie van wapens, 

geplaatst op locaties welke een tactisch voordeel boden, zou het onmogelijk maken om 

een aanval door te zetten en door de verdediging te breken. Door de zeer voorspelbare 

erosie van vijandelijke offensieve kracht, werd de aanvaller zeer kwetsbaar voor 

tegenaanvallen (Gegenangriff) of kleinere tegenstoten (Gegenstoss). Het ultieme doel van 

de elastische verdediging was dus om de vijandelijke offensieve krachten snel te eroderen 

met een minimum aan eigen verliezen door gebruik te maken van een versterkt 

loopgravensysteem in de diepte11. Door dus gebruik te maken van het terrein kon men een 

vijandelijke aanval opvangen, zowel vóór het te verdedigen gebied als er in. Door een 

combinatie van mobiele verdediging (men kon vrij bewegen binnen het systeem van 

loopgraven en stellingen), vuurkracht en reserves was het mogelijk om een verzwakte 

vijandelijk aanval middels tegenaanvallen terug te slaan, en zodoende het verloren gebied 

weer terug te winnen. In de doctrine kreeg dit vorm door het ontwikkelen van drie 

afzonderlijke verdedigingszones: de eerder genoemde Vorfeldzone, de Grosskampfzone 

(samen met het Hauptkampflinie) en de Rückwärtige Kampfzone12. Elke zone bestond uit 

onderling verbonden loopgraafsystemen welke aangelegd werden door goed te kijken 

naar het landschap, maximale exploitatie van vuurkracht en de verwachte vijandelijke 

acties. De voorste zone, de Vorfeldzone, was bedoeld om met een minimum aan 

                                                 
9
  Rottman 2008, 6. 

10
  Paret 1986, 549 en Wray 1983, 7. 

11
  Wray 1983, 8. 

12
  Rottman 2008, 11 – 13. 
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mankracht vijandelijke patrouilles te onderscheppen en de vijandelijke linies te observeren. 

Tijdens uitzonderlijk zware artilleriebombardementen konden de afzonderlijke 

gevechtsgroepen zich vrij verplaatsen om concentraties van artillerievuur te voorkomen en 

te ontwijken. Wanneer de vijand daarna aanviel was de taak van deze gevechtsgroepen 

om de aanval zo lang mogelijk op te houden en te zorgen dat de vijand in een vroeg 

stadium in slagorde moest formeren. Wanneer een aanvaller toch wist door te breken, 

werd deze opgevangen in de zogenaamde Grosskampfzone, de hoofdgevechtszone. De 

voorste gevechtslinie werd de Hauptkampflinie (HKL) genoemd en was bedoeld om de 

eerste schokken van een doorgebroken aanval op te vangen13. 

 

                       Afbeelding 1: Duitse verdediging in de Eerste Wereldoorlog 

   (Fleischer 1998, 7). 

 

De Grosskampfzone lag bezaaid met loopgraven en afzonderlijke gevechtsstellingen 

(Widerstandsnester) die een vijand moesten kunnen opvangen en afslaan. Wanneer het 

landschap dit toeliet, werd de HKL op een neerwaartse helling geplaatst om deze aan het 

zicht van geallieerde artilleriespotters te onttrekken. Penetrerende vijandelijke eenheden 

werden op deze manier 'gedwongen' om een serie van kleine gevechten te voeren met 

goed ingegraven Duitse troepen welke overigens ook vrij waren om te bewegen binnen 

het verdedigingssysteem. Wanneer de aanvallende vijand eenmaal verzwakt was, kon er 

binnen de stellingen een locale tegenaanval ingezet worden, de eerder genoemde 

Gegenstoss. Wanneer de situatie het toeliet, kon er na het afslaan van de aanval 

overgegaan worden tot een meer grootschalige tegenaanval, de Gegenangriff, vanuit de 
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achterste zone. Zodoende ontstond een soort offensieve verdediging, de Offensive 

Verteitigung, waarbij de verdediger het initiatief overnam van de aanvaller14. De 

Rückwärtige Kampfzone  bestond uit enkele kleine stellingen welke buiten het bereik van 

de meeste geallieerde artillerie waren gepositioneerd. Hier konden eenheden uit de 

voorliggende gevechtszones rusten en stond het grootste deel van de Duitse zware 

artillerie. Zodoende stonden deze kanonnen buiten het bereik van de geallieerde zware 

wapens, maar konden ze toch de verdedigende eenheden voorzien van voldoende 

artilleriesteun. Deze nieuwe doctrine heeft zich bewezen in de geallieerde offensieven in 

1917. Zo werd bijvoorbeeld een Frans offensief zonder succes geboekt te hebben 

afgeslagen en werd ook een Brits offensief in Vlaanderen met slechts een klein verlies tot 

stilstand gebracht15.  

 

Omdat de elastische verdediging in de praktijk zeer effectief bleek, en de na-oorlogse 

militaire top nog steeds bestond uit officieren welke ervaring hadden opgedaan tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, bleef deze doctrine ook na 1918 de standaard in het Duitse leger. 

Ook was men overtuigd dat de tegenslagen in 1918 niet te danken waren aan fouten in de 

doctrine, maar aan de defaitistische elementen in Duitsland zelf. Men bleef in de 

overtuiging dat wanneer men de doctrine goed ten uitvoer bracht, de verdediging 

onoverwinnelijk zou zijn. Na de Eerste Wereldoorlog bevonden alle legers zich in 

strategische en tactische onzekerheid. Men probeerde lessen te leren uit de oorlog, maar 

er heerste grote verwarring over de oorlog die men in de toekomst verwachtte16. Zou deze 

bestaan uit wederom een enorme statische stellingenoorlog? Of zouden nieuwe 

technieken zorgen voor een zeer mobiele oorlogsvoering? 

 

De Duitsers kozen tijdens het interbellum op defensief gebied voor een middenweg tussen 

mobiele en statische oorlogsvoering, een compromis waarbij er met elk scenario rekening 

werd gehouden. De essentie van deze milde nieuwe koers bleef nog steeds het principe 

van de in de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde elastische diepteverdediging, tot en met de 

aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het interbellum werden er vooral 

aanpassingen gedaan aan de capaciteiten om vijandelijke tanks in de Grosskampfzone op 

te kunnen vangen en te kunnen vernietigen, dus de focus lag op de implementatie van 

anti-tank wapens en de speciaal hiervoor getrainde manschappen. Bij de opbouw van het 
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  Wray 1983, 9. 
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  Idem, 10. 
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  Idem, 16. 
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Duitse leger vanaf 1919, de zogenaamde Reichswehr, begon men ook met het 

ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en doctrines. Deze nieuwe richtlijnen werden 

gepubliceerd in het nieuwe handboek voor Duitse bevelvoerders, Führung und Gefecht 

der verbundenen Waffen, onder andere ontwikkeld door de nieuwe opperbevelvoerder 

Hans von Seeckt17. Dit handboek gaf vorm aan het compromis tussen manoeuvre en 

statische oorlogsvoering door opties te geven voor beide vormen van verdediging. De 

enige echte verandering ten opzichte van de elastische verdediging bij statische 

oorlogsvoering (de zogenaamde gestabiliseerde verdediging) in 1917 en 1918, was het 

creëren van meer diepte in de afzonderlijke gevechtszones. Hiermee hield men rekening 

met het toegenomen bereik van meer moderne artilleriestukken, zodat deze door de 

grotere gevechtszones naar voren verplaatst moesten worden om de achterliggende 

gevechtszones te kunnen raken. Bij de elastische verdediging welke ontwikkeld was om in 

te zetten tijdens een meer mobiele oorlogsvoering waren echter meer ontwikkelingen 

zichtbaar. Deze manier van verdedigen rustte nog steeds op de elastische verdediging, 

maar implementeerde toch enkele kleine veranderingen. De stellingen in de Vorfeldzone 

en Grosskampfzone bestonden niet langer uit aaneengesloten gevechtsstellingen en 

loopgraven, maar uit individuele schuttersputten en losse stellingen. Bovendien werd er 

nog een zone toegevoegd vóór de Vorfeldzone, de zogenaamde vorgeschobene Stellung. 

Deze vooruitgeschoven stelling moest voor meer diepte in het te verdedigen gebied 

zorgen en had bovendien als taak om de vijand te verwarren over de 'echte' locatie van de 

gevechtszones en diende tevens als een buffer zodat de achterliggende gevechtszones 

vroegtijdig voorbereid waren op een aanval18.  
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  Wray 1983, 19. 
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                                  Afbeelding 2: Gevechtszones (Rottman 2008, 6). 

 

Door persoonlijk ingrijpen van Von Seeckt werd de defensieve doctrine in het interbellum 

steeds meer aangepast aan de mobiele vorm van oorlogsvoering. Von Seeckt was 

namelijk in de overtuiging dat een zeer mobiele, kleinschalige aanval de beste vorm van 

verdediging was19. Een mobiele verdediging welke sterk afhing van tegenaanvallen was 

volgens hem de beste manier om een aanval af te slaan. Wanneer er een uitzonderlijk 

zware of succesvolle aanval zou plaatsvinden, zou men overgaan op een tactiek van het 

vertragend gevecht (hinterhaltendes Gefecht) om de vrijheid van beweging en initiatief te 

behouden.  

 

Na het ontslag van Von Seeckt viel de Duitse defensieve doctrine echter grotendeels terug 

op een conservatieve manier van verdedigen welke deed denken aan de klassieke 

elastische verdediging van de Eerste Wereldoorlog. Een andere reden voor het 

terugvallen op deze oudere vorm van verdediging was het feit dat het Duitse leger steeds 

meer groeide in aantallen en in kwaliteit (de Reichswehr was hiervoor namelijk sterk 

gebonden aan regels welke opgelegd waren door de geallieerde overwinnaars na de 

Eerste Wereldoorlog)20. Deze terugval op de elastische verdediging werd uiteraard weer 

opgenomen in de richtlijnen en handboeken van het gemoderniseerde Duitse leger. Een 
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belangrijk standaardwerk en handboek welke inhoud gaf aan deze hernieuwde 

conservatieve koers was het eerdergenoemde Truppenführung (Truppenführung Teil I en 

II, 1936 en 1934), voor het eerst gepubliceerd in 1933. In dit nieuwe werk werden toch 

enkele wijzigingen uit Führung und Gefecht der verbundenen Waffen overgenomen. Het 

belangrijkste element dat bleef bestaan was de toegevoegde gevechtszone, de 

vorgeschobene Stellung.  

 

Een probleem dat opgelost diende te worden in de nieuwe defensieve doctrine was die 

van verdediging tegen snelle vijandelijke pantsertroepen en tanks. Ook was het defensieve 

nut van de eigen pantsertroepen en tanks nog niet volledig uitgedacht. De oplossing kwam 

in de vorm van geconcentreerde vuurkracht21. Zowel kleinkaliber als artillerie werden 

ingezet om de aanvallende infanterie van de tanks te scheiden (de infanterie werd 

gedwongen om dekking te zoeken). Vervolgens zouden de tanks door speciale anti-tank 

groepen uitgerust met anti-tank geweren (zoals de Panzerbüchse) en zogenaamde 

Panzer Abwehr Kanonen (PAK) uitgeschakeld worden achter in de Grosskampfzone. De 

verdediging tegen tanks bestond verder nog uit een serie van obstakels en mijnenvelden 

op plekken waar tanks makkelijk zouden kunnen penetreren. Verder werd de infanterie in 

de voorste linies ook getraind om met persoonlijke anti-tankwapens (zoals later in de 

oorlog de Panzerfaust en de Hafthohlladung) vanaf korte afstand aanvallende tanks uit te 

schakelen. Deze anti-tank doctrines hielden er allemaal rekening mee dat een tank zonder 

infanterieondersteuning machteloos was. In de praktijk van het begin van de Tweede 

Wereldoorlog bleek dit echter een achterhaalde zienswijze22. Het andere probleem, de 

inzet van eigen tanks als defensief obstakel, werd opgelost door de mobiele tanks als 

reserve in te zetten bij een verdedigend gevecht. Deze tanks konden dan zorgen voor zeer 

krachtige plaatselijke en grotere tegenaanvallen om zo het verloren terrein en het initiatief 

terug te winnen. Op deze manier werd de tank dus altijd in een offensieve rol ingezet, ook 

al was de taak van een defensieve aard23. Echter het belangrijkste aspect van defensieve 

acties bleef nog steeds de concentratie van vuurkracht op cruciale delen van het te 

verdedigen gebied. Dit blijkt ook uit de eerste paragraaf van het hoofdstuk over 

verdediging in Truppenführung: 
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  Wray 1983, 26. 
23

  Truppenführung Teil I 1936, 159. 
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'427. Die Abwehr wirkt vorwiegend durch Feuer. Der Abwehrende muss daher die 

Feuerwirkung so stark wie möglich zu gestalten suchen. Hierbei helfen ihm vor allem die 

eingehendere Kenntnis des Gefechtsfeldes, die Möglichkeit einer besseren Ausnutzung 

des Geländes und auch dessen künstliche Verstärkung, die gleichzeitig Deckung schafft, 

und die überlegene Wirkung des eingenisteten Feuernden gegenüber dem sich 

bewegenden Angreifer'24 

 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bestond de defensieve doctrine dus uit 

vier gevechtszones: de vorgeschobene Stellung, de Vorfeldzone, de Grosskampfzone 

(samen met de Hauptkampflinie) en de Rückwärtige Kampfzone. Tegen het begin van de 

oorlog werden deze zones ook wel de vorgeschobene Stellung, Gefechtsvorposten, het 

Hauptkampffeld (met de HKL) en de Reserves genoemd. Tussen de vorgeschobene 

Stellung en de HKL lag gebruikelijk ongeveer 4500 tot 6500 meter tussenruimte, tussen de 

Gefechtsvorposten en de HKL ongeveer 2000 tot 4500 meter en de ruimte tussen de HKL 

en de Reserves verschilde per landschap25. Zie hiervoor afbeelding 2.  

 

2.2 Ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

 

De ervaringen welke opgedaan werden in de eerste jaren van de oorlog bleken cruciaal te 

zijn voor de ontwikkelingen van de defensieve doctrine tijdens, en met name in de laatste 

fase van, de oorlog. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen begrijpen zal er eerst 

gekeken moeten worden naar de lessen welke geleerd werden in de praktijk. Niet alleen 

het Oostfront en de gigantische Russische offensieven brachten een noodzaak tot 

theoretische verandering aan het licht, ook de succesvolle Blitzkrieg in 1939 en 1940 

bracht de nodige lessen met zich mee. 

 

De spectaculaire overwinning van Duitsland op met name Polen en Frankrijk in 1939 en 

1940 brachten weinig fouten wat betreft de defensieve doctrine aan het licht. Deze 

defensieve doctrine was per slot van rekening bijna niet nodig geweest en, met 

uitzondering van enkele locale tegenslagen, was er helemaal geen behoefte geweest aan 

het voeren van een verdedigend gevecht. De voornaamste tekortkoming aan defensieve 

capaciteit was de training van reserve-eenheden. Deze bleken in de praktijk niet toegerust 

voor defensieve handelingen. Verder bleek de verdediging zeer kwetsbaar voor 
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gepantserde aanvallen26. De Duitse standaard anti-tankwapens, de 3,7cm PAK 36 met zijn 

massieve stalen granaten en de eerdergenoemde Panzerbüchse, bleken niet opgewassen 

tegen de sterk gepantserde vijandelijke tanks (de tekortkomingen van bewapening word in 

een volgend hoofdstuk behandeld). Verder waren de vroege Duitse tanks (zoals de 

Panzerkampfwagen IV) in eerste instantie vaak alleen uitgerust met korte howitzers, en 

nog niet met de voor anti-tank doeleinden geschikte pantserafweerkanonnen (zoals de 

7,5cm KwK 40). Een andere les welke geleerd werd uit de korte campagnes in 1939 en 

1940 was dat de infanterie vaak zorgwekkend snel gescheiden werd van de tanks, zodat 

een effectief verdedigend gevecht vaak niet met een combinatie van voldoende wapens 

gevoerd kon worden. Om dit laatste probleem op te lossen werden er haastig enkele 

mobiele divisies opgericht, welke door middel van pantserwagens, vrachtwagens en 

motoren de tanks konden bijhouden en beschermen. Door de nadruk op de offensieve 

kant van tanks was er na 1940 weinig aandacht voor de defensieve rol van de tank. Ook 

de anti-tank wapens bleven vrijwel onveranderd, dezelfde 3,7cm PAK 36 die in het 

openingsjaar van de oorlog zijn nut niet had bewezen, was aan de vooravond van 

Barbarossa (de inval in de Sovjet-Unie) nog steeds het standaard anti-tankwapen van de 

Duitse infanterist27.  

 

Door de zelfverzekerde houding van het Duitse opperbevel werd er aan het begin van 

Unternemen Barbarossa helemaal geen rekening gehouden met een eventuele 

verdedigende rol die het Duitse leger moest kunnen vervullen. Men was er van overtuigd 

dat de oorlog tegen de Sovjet-Unie door offensieve acties gewonnen moest worden, en 

dat het aannemen van een defensieve houding overbodig zou zijn. Omdat er geen 

aandacht geschonken werd aan de defensieve capaciteiten van het invasieleger, was men 

totaal niet voorbereid op de enorme Sovjet-offensieven die zouden volgen. Tijdens de 

Duitse campagne in de Sovjet-Unie zou namelijk al snel blijken dat de reguliere manier 

van verdedigen zoals voorgeschreven in bijvoorbeeld Truppenführung niet toegepast kon 

worden. Dit kwam niet alleen door een groot tekort aan manschappen, materieel, munitie 

en wapens, maar ook bleek er in de praktijk veel te weinig tijd te zijn om een complex 

verdedigingssysteem met meerdere gevechtszones in de diepte aan te leggen. Een 

andere belemmering voor het uitvoeren van een elastische diepteverdediging was het feit 

dat Hitler zelf weigerde om troepen terug te trekken uit de voorste zones, iets dat uiteraard 
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de elasticiteit wegneemt uit de weerbaarheid28.  

 

Afbeelding 3: Duits loopgravensysteem (Fleischer 

1998, 30). 

 

 

 

 

Tijdens de openingsmaanden van de Duitse inval 

in de Sovjet-Unie was de Duitse strategie 

gecentreerd rond het Kesselschlacht principe29. 

Dat wil zeggen dat snelle Duitse divisies steeds 

opnieuw Russische eenheden afsneden van hun 

eigen front en zodoende konden voorkomen dat 

het Rode Leger een strategische terugtrekking 

zou uitvoeren dieper in Rusland. Een belangrijk 

aspect van deze Kesselschlachten was de 

verdedigende binnenste 'ring' (de buitenste ring was gericht tegen eventuele aanvallen 

van buiten de Kessel), welke uiteraard afhankelijk was van de defensieve doctrine. Vrijwel 

meteen liep men hierbij tegen enkele problemen aan. Voor het omcirkelen van de 

Russische eenheden werden vrijwel alleen pantserdivisies gebruikt, welke zoals eerder 

vermeld niet toegerust waren op het verdedigend gevecht en ze werden in de voor-

oorlogse defensieve doctrine alleen gebruikt als reserve om krachtige tegenaanvallen te 

kunnen uitvoeren. Wanneer een pantserdivisie bijvoorbeeld halt moest houden, vormde 

deze een soort compacte egelstelling, iets dat uiteraard zeer onpraktisch was om 

bijvoorbeeld een groot gedeelte front te verdedigen30. Een andere zwakke plek van de 

Duitse verdediging op dat moment bestond uit de verdediging tegen Russische tanks. Het 

pantser van de T-34 was bijvoorbeeld bijna niet te penetreren met het Duitse tankgeschut. 

Omdat er vrijwel geen alternatief was voor de lichte 3,7cm PAK's werden vervolgens de 

befaamde 8,8cm FLAK (Fliegerabwehr Kanone) kanonnen met succes als anti-

tankgeschut ingezet.  
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Omdat de Duitse opmars in de eerste maanden van de inval in de Sovjet-Unie zo 

ontzettend snel ging, maar er door de Kesselschlacht wel continu gevaar was voor 

Russische tegenaanvallen, werd in veel gevallen de infanterie gedwongen om bij 

oponthoud of pauzes een defensieve positie aan te nemen. Men probeerde dit te doen 

volgens het boekje, dat wil dus zeggen stellingen in de diepte op een achterwaartse 

helling en ingedeeld in gevechtszones. Door de grote snelheid waarmee de leidende 

Duitse pantserdivisies echter oprukten was er vaak geen tijd om de stellingen volgens de 

doctrine in te richten, en kwam er dus in de praktijk niets terecht van de elastische 

verdediging31. De divisies vormden in de meeste gevallen een dunne beschermende laag 

om de Kessels heen, en waren zodoende zeer kwetsbaar voor Russische 

doorbraakpogingen of bevrijdingsacties. Een van de eerste aanpassingen aan de 

defensieve doctrine in de openingsfase van Barbarossa was de indeling van de artillerie. 

In plaats van artillerie op divisie-niveau werden batterijen lichte en zware kanonnen 

toegevoegd aan 'kleinere' eenheden. Zodoende omzeilde men de complexiteit voor het 

aanvragen van vuursteun en kon de artillerie beter verdeeld worden over het front. Een 

bijkomend voordeel hiervan is dat de kanonnen minder kwetsbaar zijn voor vijandelijke 

aanvallen, zowel vanaf de grond als uit de lucht. Niet alleen artillerie werd toegevoegd aan 

kleinere eenheden, ook FLAK batterijen werden opgedeeld en toegevoegd aan 

fronttroepen om lokaal voor luchtbescherming te kunnen zorgen32.  

 

Een ander probleem waar de infanteriedivisies zoals reeds vermeld op stuitten was de 

weerbaarheid tegen tanks  van de grondtroepen. De 3,7cm PAK kanonnen en de 

Panzerbüchse waren zoals eerder vermeld niet opgewassen tegen de zwaardere 

Russische tanks zoals de T-34. De toevoeging van FLAK eenheden zorgde er voor dat de 

weerbaarheid tegen tanks iets toenam, en ook de 10,5cm Leichte Feldhaubitze werd 

ingezet tegen tanks. Deze laatste was echter op zijn manier ook ineffectief, daar het hoge 

silhouet van het kanon niet meewerkte aan de taak, net als de lompheid van het stuk 

(zwaar en niet mobiel). Vaak was de infanterist zelf degene die de Sovjet-tanks moest 

stoppen door gebruik te maken van persoonlijke anti-tankswapens zoals de gebalte 

Ladung of de Gewehr-Panzergranate33. Tijdens de eerste succesvolle anti-tankacties 

kwam men er achter dat anti-tank obstakels en geschut door de volledige diepte van de 

verdedigingszone geplaatst moesten worden en dat PAKs hierbij geclusterd dienden te 
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worden. Verder bleken veel van de lichte infanteriehowitzers (zoals de eerder genoemde 

10,5cm LeFH) weldegelijk praktisch bij het verslaan van een gepantserde vijand. Ook 

bleken anti-tankmijnen zeer effectief bij een gepantserde aanval wanneer deze op 

gunstige locaties in het landschap geplaatst werden.  

 

Na de eerste succesvolle maand in de Sovjet-Unie begon de Duitse aanval serieuze 

zwaktes te vertonen. Door de enorme terreinwinst en het immense Russische achterland 

werden de aanvallende Duitse divisies verspreid en vielen er kwetsbare gaten in de linies. 

Door de snelle doorstoten werden ook de snellere tankeenheden van de reguliere 

infanterie gescheiden en waren zodoende erg kwetsbaar voor Russische tegenaanvallen. 

In juli 1941 werd er door het opperbevel besloten om de tot dan toe gebruikelijke 

grootschalige strategische operaties te beperken en over te gaan tot het 'opruimen' van 

het gewonnen terrein. Dat wil zeggen dat de tijdens de Kesselschlacht ingesloten 

Russische eenheden vernietigd moesten worden en dat de gaten in de eigen linies 

hersteld werden om vervolgens met kleinschalige operaties verder te gaan met het 

offensief. Echter het tekort aan manschappen, materieel en benzine en de enorme breedte 

van het front (vanaf het begin van Barbarossa was de frontbreedte reeds verdubbeld) 

zorgde bij elke defensieve actie ervoor dat een verdediging volgens de doctrine niet 

mogelijk was en men naar alternatieven moest zoeken. Een andere tegenslag voor de 

Duitse troepen was de uitputting. Vrijwel de volledige bezetting van de divisies werd in de 

strijd geworpen, zelfs chauffeurs en in sommige gevallen postbeambten werden ingezet. 

Eind augustus 1941 schatte het Duitse opperbevel de gevechtssterkte van de 

infanteriedivisies op een gemiddelde van 60%, en die van pantserdivisies zelfs op slechts 

50%34. 

 

De eerste keer dat er daadwerkelijk een langdurige verdediging werd gevoerd was in 

augustus 1941 bij het plaatsje Yelnya35. Hier werd onder het commando van 

Heeresgruppe Mitte een uitgebreid verdedigingssysteem opgezet om de verwachte 

Sovjet-aanvallen tijdig en succesvol te kunnen afslaan. De elastische verdediging volgens 

de vooroorlogse doctrine welke Hitler had bevolen om daar in de praktijk te brengen, bleek 

echter niet haalbaar omdat het front veel te breed was voor de 40 divisies van 

Heeresgruppe Mitte en men was tevens niet voldoende bemand en bevoorraad met 

materieel. Tot overmaat van ramp werden de meest mobiele divisies van de Heeresgruppe 
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door een bevel van Hitler verschoven van het fragiele front hier naar enkele kleinschalige 

offensieven richting Leningrad. Dit liet een zeer kwetsbare verdedigingslinie achter op een 

plek waar de Russen ieder moment zouden kunnen aanvallen. Door het enorme tekort 

aan eenheden zag het front er niet uit als een goed georganiseerde diepteverdediging met 

verschillende gevechtszones en onderling verbonden loopgraafsystemen, maar als een 

onsamenhangend en poreuze verdedigingslinie bestaande uit enkele losse stellingen en 

posities. Het was dan ook niet verwonderlijk dat toen de Russen daadwerkelijk aanvielen, 

ze zonder veel moeite tot diep in de Duitse linies konden doordringen en zware verliezen 

veroorzaakten bij de verzwakte verdedigers.  

 

Er kwam al met al van de voorgeschreven diepteverdediging bestaande uit meerdere 

zones en loopgraafsystemen in de praktijk weinig terecht. Meestal bestonden de linies uit 

één enkele loopgraaf zonder Gefechtsvorposten en vorgeschobene Stellung en lag de 

fragiele Hauptkampflinie dus direct tegenover de vijand, vaak zonder rekening te houden 

met het terrein. Ook het concentreren van voldoende vuur bleek in de Russische praktijk 

vrijwel nooit haalbaar. Door de gigantische frontbreedtes was het bijna onmogelijk om de 

artillerie op tactisch voordelige plekken te concentreren om steun te leveren aan de 

verdedigende eenheden. Daar bovenop was er vanaf augustus 1941 een groot tekort aan 

grootkaliber-munitie met als gevolg dat bijvoorbeeld het beschieten van vijandelijke 

artillerie-batterijen en het geven van storingsvuur niet meer mogelijk was.  

 

Één aspect van de verdediging in Rusland ging echter wel volgens het boekje, het inzetten 

van pantsereenheden voor tegenaanvallen. Dit hield in dat er vrijwel altijd pantserdivisies 

in reserve stonden om eventuele Sovjet-aanvallen en penetraties te kunnen opvangen en 

terug te werpen36. Meestal lagen deze pantserdivisies in onderhoud achter het front, en 

wanneer er een Russische doorbraak geforceerd werd, werden ze in een tegenaanval 

geworpen (zoals de 10. Pz. Div. en de SS Das Reich divisies in legergroep midden). 

Omdat een elastische verdediging in de reguliere en doctrinaire zin zoals geschetst 

onmogelijk was in het eerste jaar van het Russische front, zorgden de geïmproviseerde en 

kwetsbare verdedigingsacties tegen een continu aanvallende vijand voor zeer veel 

verliezen aan mensen en materieel. Na het mislukte Unternehmen Taifun, de aanval op 

Moskou, en het begin van het regenseizoen en later de wintermaanden, werd het Duitse 

leger na een serie van Russische tegenaanvallen in het defensief gedwongen. Men was 
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van plan om terug te vallen op tactisch voordelig landschap, maar dit werd geblokkeerd 

door Hitler's weigering om terug te trekken en te 'vechten tot de laatste man', een situatie 

welke nog verergerd werd door de achterliggende moerassen die ervoor zorgden dat de 

bevoorrading zeer moeizaam verliep. Omdat een offensieve actie in de winter van 

1941/1942 niet mogelijk zou zijn, begon men met het plannen van een langdurige 

diepteverdediging over het gehele Oostfront. Deze winterlinie zou niet geheel volgens de 

vooroorlogse doctrine worden aangelegd, maar was wel gebaseerd op de principes van 

diepteverdediding en bestond uit verschillende gevechtszones en had een aanzienlijke 

diepte. De verdediging vanaf de winter van 1941/1942, aan zowel het Oostfront als later 

het Westfront, zou niet veel rekening meer houden met doctrines en voorschriften, maar 

was in de meeste gevallen afhankelijk van locale condities, capaciteiten en 

landschappen37.  

 

Hoe ging men echter om met de tekorten en de moeizame verdedigingsgevechten na de 

winter van 1941/1942? Omdat men manschappen en materieel te kort kwam, werd er bij 

het inrichten van een verdedigingslinie vooral rekening gehouden met  tactisch voordelige 

elementen in het landschap om zodoende toch een maximaal effect te kunnen bereiken. 

Om toch enige mate van diepte te creëren bleef men vasthouden aan enkele van de 

gevechtzones uit Truppenführung. Omdat de situatie vanaf begin 1942 echter steeds 

nijpender werd (er waren te weinig troepen over om een reguliere diepteverdediging uit te 

voeren), moest er een oplossing gezocht worden. Deze kwam in de vorm van 

zogenaamde Stützpunkten, door Hitler Igelstellungen genoemd38. Het initiële plan was om 

een derde van de Duitse troepen een stuk terug te trekken en een dunne lijn van 

Stützpunkten achter te laten om de voorste frontlijn te bewaken. Het doel van de 

Stützpunkten was om zoveel mogelijk frontlijn te kunnen verdedigen met zo min mogelijk 

troepen en materieel. De tactiek hier achter was dat men zulke posities, bestaande uit 

verschillende gevechtsstellingen geconcentreerd op gunstig terrein zoals een heuvel, in de 

diepte aanlegde zodat bij een aanval de troepen in de eerste stellingen terug konden 

trekken naar de stellingen in de diepte zonder veel manschappen te verliezen door 

artilleriebombardementen. Bovendien werd een vijandelijke aanval op deze manier 

vertraagd en door de sterkte van posities in de diepte vervalt het momentum van de 

aanval. Na een Duitse lokale tegenaanval konden in de meeste gevallen de voorste 

stellingen weer ingenomen worden. Vaak werden deze Stützpunkten in en om dorpen 
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aangelegd, omdat deze vaak op een hoge locatie liggen en makkelijker te verdedigen zijn 

dan open terrein. De zwaardere mitrailleurs en vlakbaan geschut werden zo geplaatst dat 

deze maximaal bereik hadden om zodoende de gaten tussen de Stützpunkten te dichten 

en een vijandelijke aanval in een vroeg stadium te kunnen vertragen39. Ook de artillerie 

was inmiddels in te lage aantallen overgebleven om het complete front te kunnen dekken 

met geconcentreerd artillerievuur. De meeste stukken geschut werden direct achter de 

Stützpunkten geplaats om zo toch de nodige vuursteun te kunnen verlenen. Door de 

gigantische munitietekorten was het echter onmogelijk om storingsvuur te geven of om 

een vijandelijke aanval met artillerievuur uit elkaar te slaan. Ook PAK geschut (inmiddels 

waren er reeds zwaardere kalibers op het toneel verschenen, zoals de 7,5cm PAK 40) en 

FLAK stukken werden geconcentreerd in de verschillende Stützpunkten, in een wanhopige 

poging om een vijandelijke aanval af te kunnen slaan met bijvoorbeeld de 2cm FLAK 38.  

 

                  Afbeelding 4: Luchtfoto van een klein Stützpunkt (Rottman 2008, 15). 

 

Vanaf 1944 werd er een nieuw concept geïntegreerd in het Stützpunktensysteem, de 

Festung40. Dit waren steden met een tactisch of strategisch gunstige ligging, en tevens 

vaak een belangrijk verkeersknooppunt, die na bevel van Hitler tot het uiterste verdedigd 

dienden te worden. Vaak werd er een kleinschalige diepteverdediging opgebouwd langs 

de toegangswegen naar de stad en werden er meerdere 'ringen' van Stützpunkten, anti-

tankgrachten en mijnenvelden aangelegd rond de Festung. Vooral in de laatste maanden 

van de oorlog lag er grote nadruk op het aanleggen van Stützpunkten en andere 

stellingen, met de hoop de totale nederlaag van Nazi-Duitsland te kunnen voorkomen en 
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een gunstige onderhandelingspositie te verkrijgen. De algemene opvatting over de 

verbitterde verdediging aan zowel het Oostfront als aan het Westfront kunnen samengevat 

worden in de toenmalig veelgebruikte slogan 'Jedes Haus eine Festung! Jeder Ort, jede 

Stadt eine uneinnehmbare Stellung!'41. In de laatste maanden van de oorlog was er geen 

vaste indeling meer voor verdedigingslinies. Deze waren namelijk zeer afhankelijk van het 

lokaal voorhanden zijnde materieel en manschappen (en de kwaliteit hiervan).  

 

Een voorbeeld van een verdedigingssysteem op het laatst van de oorlog is de 

zogenaamde Grosskampfstellung, tussen de Oder en Berlijn42. Deze bestond uit drie 

gevechtszones met elk een andere type stellingsbouw. De eerste verdedigingszone 

bestond uit een aaneengeschakeld loopgravensysteem zoals we die zien in de Eerste 

Wereldoorlog en de vooroorlogse doctrine. Zo'n drie tot zes kilometer in deze eerste zone 

lag de HKL. De tweede zone lag zo'n 20 kilometer achter de eerste en bestond uit losse, 

doch dicht op elkaar liggende, stellingen en de derde zone, 20 tot 40 kilometer achter de 

eerste stellingen, bestond uit een losse ketting van Stützpunkten en obstakels zoals 

mijnenvelden in de diepte. De eerste linies voor de HKL werden zodra de eerste granaten 

vielen verlaten. Dit soort provisorische indeling van het verdedigingssysteem is 

kenmerkend voor de laatste maanden van de oorlog.  

 

2.3 Indeling van Duitse troepen in 1944 en 1945 

 

Een belangrijk aspect van de Duitse verdediging en de uitwerking hiervan is de indeling 

van Duitse troepen. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden als we gaan kijken 

naar de indeling en het succes van de verdediging aan het Roerfront. De gemiddelde 

divisie had eind 1944 een gevechtskracht van zo'n 2000 man per regiment43. Een bataljon 

telde meestal 708 militairen en bestond uit drie reguliere compagnieën, één MG 

compagnie, een infanteriegeschut-compagnie en een stafsectie plus 

bevoorradingstroepen. Een reguliere compagnie was bewapend met onder andere zestien 

lichte machinegeweren en twee 8cm Granatwerfer 34 mortieren.  De MG compagnie 

bestond weer uit drie pelotons met vier zware machinegeweren en een peloton bewapend 

met lichte FLAK en tevens een peloton met vier zware 12cm Granatwerfer 42 mortieren. 

De infanteriegeschut-compagnie was meestal bewapend met zes lichte en twee 
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zwaardere stuks infanteriegeschut (zoals de 15cm sFH 18). De anti-tankeenheden 

bestonden meestal uit drie pelotons bewapend met twee stuks zwaar anti-tankgeschut 

zoals de 7,5cm PAK 40 of de 7,62cm PAK 36 ( r )44.   

 

De Volksgrenadier divisies hadden slechts twee bataljons per regiment. De Grenadier 

compagnieën hadden slechts twee machinepistool-pelotons, elk bewapend met vier lichte 

machinegeweren maar verder geen zwaardere wapens. De zwaardere compagnieën 

waren uitgerust met twee pelotons bewapend met vier zware machinegeweren en een 

peloton met zes 8cm Granatwerfer 34 mortieren. De infanteriegeschut-compagnie was 

meestal uitgerust met vier stuks licht infanteriegeschut ingedeeld in twee pelotons en twee 

pelotons uitgerust met vier 12cm Granatwerfer 42 mortieren elk. De anti-tankeenheden 

van de Volksgrenadieren waren vaak alleen uitgerust met verschillende versies van de 

Panzerfaust, de Panzerschreck en soms enkele zwaardere stuks anti-tankgeschut45.  

 

Op het einde van de oorlog kon deze standaard indeling echter nogal variëren. Zowel de 

wapens als de manschappen waren vaak in de haast bij elkaar geraapt en werden in 

geïmproviseerde groepen en eenheden in de strijd geworpen. Zo waren veel van de losse 

eenheden aan het eind van 1944 en het begin van 1945 ingedeeld in zogenaamde 

Kampfgruppe. Dit waren middelgrote ad-hoc eenheden (meestal ongeveer ter grootte van 

een regiment) die vrijwel volledig onafhankelijk konden opereren. Een Kampfgruppe 

beschikte over eigen artillerie tanks, specialistische troepen en bevoorradingseenheden en 

de commandant en de staf van een groep waren bevoegd om zelfstandig acties uit te 

voeren zoals lokale tegenaanvallen en tactische terugtrekkingen. Ook bestond de indeling 

van deze eenheden vaak uit een mengelmoes van verschillende troependelen, zo 

bevonden zich aan het Roerfront buiten de reguliere Wehrmacht, Fallschirmjäger en SS 

soldaten ook overige Luftwaffe grondtroepen en bijvoorbeeld ook Kriegsmarine 

onderdelen46. Niet alleen militairen werden ingezet aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog, ook de burgerbevolking werd ingezet om de geallieerde opmars richting het 

hart van Duitsland te verhinderen. Deze zogenaamde Volkssturm werd ook ingezet aan 

het Roerfront en stond onder direct bevel van Heinrich Himmler. Vaak bleken deze 

geïmproviseerde eenheden van ongetrainde burgers ineffectief, vaak zelfs 

contraproductief. Ook bestond de bewapening van de eenheden niet alleen meer uit 
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reguliere Duitse standaardwapens, maar werd er veel gebruik gemaakt van buitgemaakte 

wapens en munitie, de zogenaamde Beutewaffen. Een groot percentage van de aan het 

Roerfront ingezette artilleriestukken was bijvoorbeeld van Russische afkomst, zoals de 

15,2cm sFH 443 ( r )47. 
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3. Case-study: noordelijk Roerfront 

 

Nu er gekeken is naar de tactische en strategische doctrines en implementatie van de 

Duitse verdediging voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, is het interessant om te kijken 

naar hoe dit in de laatste maanden van de oorlog aan het Westfront is toegepast en of dit 

heeft bijgedragen aan de relatief succesvolle vertraging tijdens de geallieerde offensieve 

acties aan het Roerfront. Verder is het interessant om te bekijken hoe de Duitse 

verdediging aan het Roerfront (zowel in het Roerbruggenhoofd als de verdediging achter 

de Roer zelf) nog relatief effectief kon zijn ondanks grote tekorten aan manschappen, 

wapens en munitie en de matige kwaliteit hiervan. Om dit te kunnen doorgronden is er 

gekozen om gebruik te maken van één case-study, namelijk de acties van de 176. 

Infanterie-Division in het noord-oostelijke deel van het Roerfront. Als eerste zal er een 

korte voorgeschiedenis beschreven worden om de context van de geallieerde operaties en 

de Duitse acties in het gebied te kunnen begrijpen. Vervolgens zullen de acties van de 

176. Infanterie-Division en de gevolgen hiervan bestudeerd worden. Hier kunnen we 

conclusies uit trekken over de effectiviteit en inrichting van de verdediging aan het 

Roerfront in het algemeen. Tevens kan er gekeken worden of de toen geldende 

defensieve doctrine al dan niet bij heeft gedragen aan het opzetten van een relatief 

succesvolle verdediging langs dit front. 

 

3.1 Korte (voor)geschiedenis  

 

Sinds de geallieerde landingen in Normandië en de daaropvolgende Duitse terugtrekking 

richting het noorden en het oosten, kwamen de geallieerde troepen steeds meer in de 

buurt van de grenzen van het Derde Rijk. Omdat de doorstoot richting Duitsland erg 

voorspoedig gegaan was, besloten de geallieerde opperbevelhebbers halt te houden voor 

de Westwall, een verdedigingslinie langs de grenzen van het Derde Rijk, om de 

bevoorrading op orde te krijgen en voldoende brandstof te organiseren voor een opmars 

richting Berlijn48. In eerste instantie overschatten ze de Duitse verdediging aan de 

Rijksgrenzen, versterkt door de uitzinnige Nazi-propaganda. Daarom was het geallieerde 

opperbevel van mening dat men eerst moest aansterken voordat men door kon stoten 

richting de Rijn en het Ruhrgebied en hield halt vlak voor deze Westwall. Het Duitse 

opperbevel benutte deze tijd om zijn zwaar aangeslagen divisies te versterken en opnieuw 
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uit te rusten met wapens en munitie en aan te vullen met mankracht. Tevens werd de 

Westwall aan alle kanten uitgebreid, zo ook langs de Roer49. Hier werden enkele lagen 

stellingen aangebracht, maar daarover later meer.  

 

De stellingen die tijdens de uitbreidingen in oktober 1944 aangelegd waren, werden 

voornamelijk met Beutewaffen en wapens uit de Eerste Wereldoorlog bewapend en 

werden bezet door derderangs troepen zoals de eerdergenoemde Volksgrenadieren. Het 

gebied achter en langs de Rijksgrens werd omgetoverd tot een spinnenweb van 

pantsergraven, loopgraven, mijnenvelden en tot forten omgebouwde dorpjes en steden. 

Toen de geallieerden eenmaal de aanval inzetten, liepen ze aan tegen een zeer goed 

voorbereide en versterkte vijand en ondervonden weerstand welke ze tot dan toe nog niet 

tegen gekomen waren. Slechts met veel doorzettingsvermogen en zware verliezen wisten 

ze zich langzaam een weg te banen richting het hart van Duitsland.  

 

Het eerste grote succes dat ten deel viel aan de geallieerde troepen langs de Duitse grens 

was de inname van de stad Aken. Deze grote stad was in 1944 omgebouwd tot een 

vesting en werd op 14 oktober 1944 definitief ingenomen door Amerikaanse troepen na 

uitzonderlijk zware gevechten50. In de stokkende aanval op de Westwall werd door het 

Duitse opperbevel echter een zwakte gezien, die men vervolgens probeerde uit te buiten 

tijdens Unternehmen Wacht am Rhein, het Ardennenoffensief. Dit offensief was een van 

de redenen waarom men alles deed om het Roerfront met man en macht te verdediging 

om men name het gebied ten zuiden van Aken in eigen handen te houden51. De 

uitgangsposities van het offensief lagen namelijk net ten zuiden van het Roerfront en 

dienden, om de flanken van een doorstoot naar Antwerpen te zekeren, dus ten koste van 

alles verdedigd te worden. Niet alleen het zuiden van het front was een belangrijke locatie 

voor het offensief, ook het noordelijke deel werd in eerste instantie voorbereid op een 

Duits offensief richting het zuiden52. Deze ondersteunende aanval zou bestaan uit een 

snelle doorstoot door de Amerikaans en Engelse linies richting het zuiden tot Maastricht. 

Zo zouden de overgebleven geallieerde troependelen aan het Roerfront worden ingeklemd 

tussen het zuidelijke en het noordelijke offensief53. Dit noordelijk offensief zou later niet 

doorgaan vanwege de vernietiging van het Roerbruggenhoofd en de verzwakking van de 
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aldaar gelegen divisies (waaronder de 176. I.D.). Volgens generaal-majoor Wagener van 

de 5. Panzer-Armee zou een geallieerde doorbraak aan het Roerfront ervoor gezorgd 

hebben dat het gehele Ardennenoffensief niet meer door zou kunnen gaan, of in zijn eigen 

woorden: 

 

“Ein feindlicher Durchbruch über die Roer hätte zo stark in das Kräftereservoir der 

Ardennen-Offensive eingegriffen, dass sie vielleicht gar nicht mehr durchführbar war, 

bestimmt nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt”54
 

 

In een geallieerde poging om de Duitse flanken van het Roerfront af te snijden, en om zo 

snel mogelijk bij de Roerdammen te komen, startten de Amerikanen in oktober 1944 een 

grootschalig offensief in het zuiden van het Roerfront richting oosten. Het zwaartepunt van 

dit offensief lag onder Aken, in het Hürtgenwald en de Eifel. Hier bewezen de goed 

uitgebouwde verdedigingssystemen voor het eerst hun nut. Door het onverwachte felle 

Duitse verzet, het moeilijke terrein (onder andere voor tanks) en de onbruikbaarheid van 

het geallieerde luchtoverwicht door het slechte weer viel de Amerikaanse aanval al snel 

stil55. Omdat de resultaten van de eerdere doorbraakpogingen door de Westwall enorm 

tegenvielen, besloot de geallieerde legerleiding een offensief in te zetten in het midden 

van het Roerfront, Operation Queen56. Het doel van deze aanval was om het Roerfront en 

de uitbouw van de Westwall eindelijk te kunnen doorbreken en door te stoten richting de 

Rijn en deze aanval zou ingezet worden op 16 november 1944. Het lukte de voornamelijk 

Britse aanvalsmacht echter niet om snel een doorbraak te forceren en pas op 4 december 

werd de Roer zelf bereikt bij de verwoeste Duitse stad Linnich. Er vond onder andere een 

zware tankslag plaats in de buurt van Linnich, de zogenaamde Slag om het Hubertuskruis, 

op een plaats waar op de dag af 500 jaar eerder ook een grote veldslag had 

plaatsgevonden57. Een deel van de voor het Ardennenoffensief als strategische reserve 

verzamelde artillerie en munitie werden tijdens de krachtige doorstoot richting de Roer 

vrijgegeven om bij te dragen aan de verdedigende gevechten, omdat deze aanval een 

wezenlijke bedreiging vormde voor het Duitse offensief58. Omdat door de toegenomen 

artillerie in het gebied het concentreren van krombaanvuur mogelijk werd kon de 

geallieerde aanval in een vroeg stadium reeds vertraagd worden, om later te stoppen. 
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Mede dankzij de artillerie, er werd zelfs spoorweggeschut ingezet, kon de Duitse 

legerleiding dus voorkomen dat het Roerfront in zou storten. Tijdens de gevechten werden 

niet alleen de geallieerde troepen sterk verzwakt, maar ook de Duitse divisies welke tot 

taak hadden om het Roerfront te verdedigen en elke stelling tot het einde te houden, 

werden sterk aangeslagen59. Ondanks het terugdrukken van het front richting de Roer, 

lukte het de geallieerden niet om een bruggenhoofd te vestigen op de oostoever van de 

rivier. De Duitsers hadden daarentegen echter wel nog enkele bruggenhoofden op de 

westoever, waaronder het zeer kleine Bruckenkopf Hasenfeldt en het Roerbruggenhoofd 

tussen Heinsberg, Roermond en Sittard60. Toen op 16 december 1944 het 

Ardennenoffensief in volle hevigheid losbrak, nam tijdelijk de druk op het Roerfront af daar 

de geallieerden zich nu volledig op het tegenhouden van de Duitse doorbraak aldaar 

moesten richten. Het verloop en de gevolgen van het Ardennenoffensief zijn bekend en 

zullen daarom niet behandeld worden. 

 

In het Ardennenoffensief hadden de Duitse troepen in het Westen het merendeel van hun 

gevechtskracht verloren en vrijwel alle reserves stonden aan het einde van het offensief in 

contact met de vijand. Dit zorgde ervoor dat ook het Roerfront onder een kritiek tekort aan 

manschappen en materieel leed en dat iedere vastbesloten geallieerde aanval 

waarschijnlijk tot een doorbraak van het front zou leiden. Om toch de 

verdedigingscapaciteit voor het Ruhrgebied te vergroten voorzag men de bekende 

Roerdammen met springladingen om de Roer eventueel te kunnen laten overstromen, 

zodat een eventueel geallieerd offensief over de rivier verhinderd zou worden61. Toen de 

druk op de Duitse troepen aan de Roer en de dreiging van een Amerikaans offensief over 

dezelfde rivier te groot werd, liet het opperbevel de Roerdammen alsnog springen, echter 

alleen de kleppen van de dammen werden beschadigd. 

 

Het overgebleven Duitse Roerbruggenhoofd in de driehoek tussen Roermond, Heinsberg 

en Sittard stak in de rechterflank van de geallieerde troepen in Nederland en België en 

vormde een wezenlijke bedreiging bij een doorstoot richting de Rijn. De verdediging 

binnen het bruggenhoofd bestond uit drie 'uitschieters' van de Westwall en deze waren op 

ongeveer soortgelijke wijze ingericht als de defensieve structuren ten noorden van de 

Roer. In januari 1945, na het Ardennenoffensief, werd het voor de geallieerden duidelijk 
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dat voordat een operatie over de Roer gepland kon worden, eerst de driehoek opgerold 

moest worden. Op 14 januari werd daarom in de vroege ochtend Operation Blackcock 

ingezet, welke als doel had om de Duitse verdedigingsstructuren in het gebied te 

vernietigen en te proberen om de in het bruggenhoofd aanwezige Duitse troepen te 

verzwakken om zo een doorstoot richting de Rijn makkelijker te maken (zie bijlage II, kaart 

I)62. Na zware huis-aan-huisgevechten tijdens het barre winterweer kon op 27 januari het 

gebied gezuiverd verklaard worden, met uitzondering van enkele kleine bruggenhoofden, 

zoals Brückenkopf Vlodrop.  

 

Ten zuiden van Roermond werd er nog een enkele week vrij fel gevochten om geïsoleerde 

boerderijen en stellingen om de veilige overtocht van het grootste deel van de tijdens 

Blackcock aangeslagen Duitse divisies over de enige resterende brug bij Vlodrop en 

enkele voetbruggen terug te trekken naar de stellingen ten noorden van de Roer. Na deze 

korte gevechten liep het front min of meer langs de loop van de Roer, met uitzondering 

van eerdergenoemde kleine bruggenhoofden en enkele sterke Gefechtsvorposten in de 

westelijke sector63. Dit luidde enkele weken van stabilisering van het front in. Vrijwel 

dagelijks vonden er in het gebied geallieerde artilleriebeschietingen en 

precisiebombardementen plaats op Duitse stellingen en op alles wat men vanaf de andere 

kant van de Roer zag bewegen (met uitzondering van enkele achterblijvers was de 

burgerbevolking reeds geëvacueerd). Ook wederzijdse verkenningsmissies over de Roer 

kwamen zeer geregeld voor, waarbij meestal een kort vuurgevecht ontstond64. Door de 

zware gevechten en zware verliezen voorafgaand aan de verdediging ten noorden van de 

Roer verkeerden de meeste Duitse troepen in een staat van extreme apathie en uitputting. 

Het merendeel van de overgebleven gevechtswaardige troepen bestond uit oude mannen, 

militairen uit verschillende krijgsmachtdelen (zoals de Kriegsmarine), burgers en 

gewonden65. Met een enorm tekort aan manschappen en materieel en zwaar overbelaste 

divisies waarvan de laatste reserves vrijwel allemaal in contact stonden met de vijand 

trachtte men wanhopig het laatste bastion voor het Ruhrgebied met man en macht te 

verdedigen. De meeste stellingen ten noorden van de Roer bestonden uit door Russische 

dwangarbeiders gegraven doorlopende loopgraven met extra zwaar uitgebouwde 

Stützpunkten in en rond de dorpen en in de diepte. Hier zal in het stuk 'verdediging aan de 

Roer' dieper op ingegaan worden.  
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Een van de redenen dat er werd besloten om te wachten met het plannen van een 

offensief over de Roer was de extreem hoge waterstand van de Roer, op enkele plaatsen 

was de Roer zelfs meer dan 80 meter breed. Dit was grotendeels veroorzaakt door het 

opblazen van de kleppen van de Roerdammen en verhinderde het overzetten van groot 

materieel en grote aantallen troepen. Eind februari begon het waterpijl echter snel te 

dalen, en er werd dan ook op 17 februari door de Amerikaanse legerleiding vastgesteld dat 

het offensief over de Roer op 23 februari zou moeten plaatsvinden onder de naam 

Operation Grenade (zie bijlage II, kaart II). In de vroege ochtend van de geplande dag 

braken Amerikaanse troepen van het 9e leger na intensieve en drie kwartier durende 

artilleriebeschietingen door de defensieve werken ten noord-oosten van de Roer tussen 

Jülich en Erkelenz66. Met stormboten en onder zwaar vuur vanaf de noordzijde van de 

rivier worstelde de eerste golf Amerikaanse soldaten zich over het nog altijd hoogstaande 

water naar de overkant. Na de openingsgevechten aan de oevers van de Roer verloor het 

offensief op de eerste dag aan momentum, maar op 24 februari kwam er weer beweging 

in de aanval. Er werd bitter gevochten om de dorpen zoals Erkelenz welke in de 

voorafgaande maanden als Stützpunkt waren uitgebouwd, echter de druk van de 

oprukkende en in aantal en materieel superieure Amerikaanse eenheden zorgde ervoor 

dat het Roerfront in een rap tempo instortte67. Na de eerste gevechten rond de dorpen 

werd er voornamelijk lokaal nog tegenstand geboden door jonge fanatieke Fallschirmjäger 

en werd er door de Amerikanen veel hinder ondervonden van mijnenvelden en andere 

obstakels. Door de snelle instorting van de Duitse verdedigers werd op 11 maart 1945 

reeds het laatste Duitse bruggenhoofd over de Rijn gezuiverd en kon hierna het laatste 

offensief over de Rijn voorbereid worden.  

 

3.2 De 176. Infanterie-Division en de gevechten rond de Roer 

 

Maar hoe werd deze (over de gehele periode bekeken) relatief succesvolle verdediging, 

de zowel kwantitatief als kwalitiatief superieure vijand werd tenslotte tegen alle 

verwachtingen in flink opgehouden en in enkele gevallen zelfs tijdelijk afgeslagen, zowel 

ten zuiden als later ten noorden van de Roer uitgevoerd? Om dit te kunnen bestuderen zal 

er eerst gekeken worden naar de acties van de 176. Infanterie-Division ten zuiden en 

noorden van de Roer.. Vervolgens zal er verder ingegaan worden op de bredere context 

en de tactische en strategische beslissingen die achter de verdediging schuil gingen. 
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De 176. Infanterie-Division, toen nog Division 176 geheten, ontstond als een beveiligings- 

en opleidingseenheid in Wehrkreis VI te Münster met als Standort Bielefeld. Ze bestond in 

eerste instantie uit verschillende infanterie- en opleidingseenheden verspreid over de regio 

en was opgebouwd uit alle soorten krijgsmachtdelen. De eenheid werd vanaf begin 1944 

ingezet ter potentiële verdediging van de Westwall. De bedoeling was dat de gehele 

divisie binnen 24 uur de stellingen van een deel van deze verdedigingslinie kon betrekken 

en voor de verdediging hiervan speciaal getraind was. Alle eenheden die op dat moment 

niet de beschikking hadden over speciale of zware wapens (bijvoorbeeld FLAK of 

artillerie), werden als infanterie ingezet. De eenheid was tijdens deze omvorming deels 

gemotoriseerd door gebruik te maken van civiele voertuigen, welke niet alleen op benzine 

reden, maar ook op houtgas en kolen. In deze periode bestond de divisie niet uit de 

voorgeschreven indeling, maar was ingedeeld in drie infanterie regimenten, elk bestaand 

uit vijf tot zes bataljons en enkele zelfstandige compagnieën. Verder bestond de divisie 

nog uit verschillende gespecialiseerde eenheden, zoals een Panzer-Jäger-Kompanie en 

een Heeres FLAK batterie. Capaciteit tot bevoorrading was vrijwel niet aanwezig, daarom 

moest er op dit vlak geïmproviseerd worden met paardenkarren en dergelijke. Volgens de 

commandant van de divisie, generaal-majoor Landau, was de divisie op dat moment in 

september 1944 nog niet slagvaardig en alleen bruikbaar als beveiligingseenheid68. 

 

 Op 3 september 1944 kwam het bevel om de Westwall nabij Jülich te betrekken en zich 

alhier verder in te graven. De mobilisering van de eerste eenheden geschiedde op 4 

september. Op 6 september kreeg de divisie van hogerhand echter een nieuwe opdracht, 

het verdedigen van het Albertkanaal en het opvangen van een eventuele doorgebroken 

vijand aldaar69. Voor deze taak werd de divisie ondergebracht bij Fallschirm-Korps 

Obstfelder van de 1. Fallschirmjäger-Armee. De stellingen aan het kanaal werden op 10 

en 11 september verdedigd tegen aan de linkerhelft de 2. Amerikaanse Pantserdivisie en 

aan de rechterhelft verschillende Engelse eenheden. Tot eind september bleef men in dit 

gebied, met relatief geringe verliezen, het  Albertkanaal verdedigen (zie bijlage II, kaart III).  

 

Toen de divisie in oktober 1944 teruggedrukt was tot een linie tussen Wessem – 

Julianakanaal – Ophoven – Susteren – Isenbruch – Waldenrath in het eerdergenoemde 

Roerbruggenhoofd, besloeg de frontlijn van de divisie ongeveer 30 kilometer in breedte 
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(zie bijlage II, kaart IV). Deze frontboog was voor een divisie op volle gevechtssterkte al 

groot, echter Div. 176 had al relatief zware verliezen geleden bij het terugtrekken vanaf het 

Albertkanaal, en was dus door de aangeslagen eenheden nauwelijks te houden. Het 

meest lastig te construeren waren de stellingen welke in de natte beekgebieden aan de 

rechter frontvleugel lagen, daar deze moeilijk aan te leggen waren, vrijwel geen 

schootsveld hadden en van waaruit men de vijand in de meest gevallen niet kon 

observeren. Gunstiger gepositioneerd waren de stellingen aan de linker vleugel, met aan 

een kant vlak landschap met slechte wegen en aan de andere kant hooggelegen terrein 

met goede wegen. De op dat moment overstroomde Roer (en de Worm) met zijn zompige 

oevers vormde een wezenlijk gevaar voor de bevoorrading, het aanvoeren van verder 

terug gelegen reserves en versterkingen en een eventuele terugtrekking, daar een 

overgang alleen over de weinige intacte bruggen mogelijk was. De aldaar aanwezige 

stellingen van de Westwall hadden volgens generaal-majoor Landau geen enkele 

gevechtswaarde70.  

 

Nadat de gevechten om Aken in oktober 1944 waren losgebroken, moest er in de sector 

van Div. 176 ook rekening gehouden worden met een grootschalige geallieerde aanval om 

een goede ‘springplank’ te creëren voor een overgang van de Roer en een offensief 

richting de Rijn. Vanwege de goede wegen en het terrein, en dus de geschiktheid voor 

tanks en ander groot materieel aan de linkerkant van de sector, werd er rekening 

gehouden met een aanval tussen Gangelt en Geilenkirchen naar het noorden in de 

richting van Heinsberg71. Verder bestond er het gevaar dat door een snelle geallieerde 

doorstoot via Heinsberg, Posterholt en St. Odiliënberg richting Roermond de gehele divisie 

afgesneden zou worden. Om dit te voorkomen werden er enkele reserve-eenheden en het 

merendeel van de artillerie achter deze lijn geplaatst. Volgens generaal-majoor Landau 

was de divisie in deze situatie erg zwak, en ‘für Abwehr nur bedingt, für reine 

Stellungsaufgaben geeignet, für Sperr- und Sicherungsaufgabe voll geeignet. Ein 

Änderung schien vorerst nicht möglich’72. Hieruit blijkt dat de divisie in deze situatie vrijwel 

alleen voor verdedigende gevechten gebruikt zou kunnen worden, en dat tegenaanvallen 

en stoten niet mogelijk waren. De orders van de divisie luidden dat iedere stelling in de 

Roerbrückenkopf onder alle omstandigheden, en tot de laatste patroon, gehouden moest 
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worden73.  

 

Vanaf midden oktober 1944 vonden er in de omgeving Breberen – Schierwaldenrath, aan 

de linkerkant van de sector, dagelijks deelaanvallen plaats op de stellingen aldaar door 

een Amerikaanse pantserdivisie. Alle aanvallen werden echter zonder al te veel moeite 

door de eenheden van Div. 176 afgeslagen zonder terrein te hoeven opgeven. Tijdens 

deze kleinschalige aanvallen werd er elders in de dun bezette divisiesector, geheel 

volgens de defensieve doctrine, meer Vorfeld gecreëerd en tevens werden er overal 

Gefechtsvorposten naar voren geschoven (zie bijlage II, kaart V)74.  Aan de rechterkant en 

in het midden van de frontsector kon men dit zonder vijandelijke inmenging 

bewerkstelligen, terwijl dit aan de linkerkant met kleinschalige lokale tegenstand gepaard 

ging. Vervolgens werden de defensieve stellingen langs het Julianakanaal tot en met 

Waldenrath, bestaande uit een enkel loopgravensysteem met mijnenvelden en 

draadhindernissen, uitgebouwd tot drie successieve loopgravensystemen met 

verbindingsloopgraven en versperringen. Bovendien werd het achterliggende terrein, tot 

en met de Roer, uitgebouwd met een net van stellingen en hindernissen in de diepte (zie 

bijlage II, kaart VI). Hierbij werd rekening gehouden met een aanval vanuit de linkerflank 

richting Heinsberg door het aanleggen van de zogenaamde Schleiden-Riegel, een 

loopgravensysteem lopend van zuid-west naar noord-oost langs Schierwaldenrath naar 

Dremmen. Als tweede stelling achter de HKL werd gekozen om de zogenaamde Pfeffer-

Stellung aan te leggen, een systeem van Stützpunkten langs de lijn Ophoven – Slek – 

Lilbosch – Echterbosch – Waldfeucht – Honten – Selsten – Laffeld – Scheifendahl. 

Bovendien werd er een derde loopgraafsysteem aangelegd ter hoogte van Montfort – 

Kirchhoven – voorlangs Heinsberg – Dremmen in de vorm van stellingen 

aaneengeschakeld met verbindingsloopgraven. Daarnaast werden er ook nog twee 

verdedigingslinies in de lengte aangelegd, om een eventuele vijandelijke doorbraak te 

kunnen indammen. Deze bestonden uit de Linne-Riegel, lopend van Linne langs 

Maasbracht naar het Julianakanaal, en de Waldfeuchter-Riegel lopend van St. Odiliënberg 

via Echterbosch en Waldfeucht naar Nachbarheid75.  Als arbeidskrachten voor het 

aanleggen van deze stellingen stonden alleen de eigen eenheden ter beschikking van Div. 

176, zoals de infanterie en enkele Pionier-eenheden. De bouw van nog verder terug 

gelegen stellingen, zoals de Roerstellung, vielen onder de verantwoordelijkheid van het 
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korps. Deze vorm van verdediging kan aangemerkt worden als elastische 

diepteverdediging, daar verschillende sectoren bij een doorbraak afgesloten en geisoleerd 

konden worden en deze sectoren middels tegenaanvallen weer heroverd werden. 

 

Aan de indeling van de divisie was sinds de omvorming niets veranderd, afgezien van de 

toevoeging van enkele bataljons. De Gefechtsstände van de drie regimenten bevonden 

zich in Klooster Lilbosch, Swaanyerhof en bij Braunsrath. De divisie-artillerie was op dat 

moment, na de eerdere gevechten, ingedeeld in slechts twee lichte en één zware afdeling 

met elk drie batterijen bestaande uit verschillende typen oude en nieuwe, Duitse en 

buitenlandse stukken. Uit bodemvondsten uit de regio76 blijkt onder andere dat men 

gebruik moest maken van Beutewaffen zoals de 15,2cm sFH 443 ( r ) net als zeer oude 

stukken geschut zoals bijvoorbeeld de 7,5cm FK 16 nA, welke aan het begin van de 

Tweede Wereldoorlog reeds was afgeschreven. Omdat er slechts twee lichte afdelingen 

waren, was het toewijzen van een bepaalde artillerie-afdeling aan een infanterie-regiment 

niet mogelijk. Verder was dit uitgesloten vanwege de munitietekorten, waardoor er anders 

geen grote concentraties van artillerievuur mogelijk geweest zouden zijn77. Verschillende 

Russische zware en niet-mobiele luchtdoelgeschutten werden door de bemanningen van 

verloren gegane 8,8cm FLAKs bemand en als anti-tankgeschut ingezet. Deze werden 

toegevoegd aan de verschillende lichte artillerie-afdelingen. De Panzer-Jäger-Abteilung 

van de divisie was op dat moment niet meer slagvaardig. De afdeling bezat slechts enkele 

PAKs en had sinds de laatste gevechten niet meer de beschikking over Sturmgeschütze. 

De infanterie-regimenten beschikten zelf niet over eigen Panzer-Jäger-Kompagnien en 

hadden dus geen eigen PAK. De Heeres-FLAK-Abteilung had de beschikking over alle 

FLAK in de divisie en was opgesteld in de regio Waldfeucht – Brüggelchen met de 

opdracht om de artillerieposities te beschermen en tevens de regio Effeld. De in de sector 

ondergebrachte Luftwaffe-FLAK eenheden stonden onder bevel van de Heeres-FLAK-

Abteilung en beschikten over voldoende munitie om ingezet te worden in Erdkampf. 

Tijdens de gevechten die zouden volgen bleek deze Luftwaffe-FLAK een welkome 

ondersteuning voor de infanterie-regimenten. De afwezigheid van logistieke eenheden 

zorgde ervoor dat de regimenten zelf verantwoordelijk waren voor de aanvoer van munitie 

en materieel vanaf de noordzijde van de Roer, iets wat het verdedigen enorm bemoeilijkte. 

De stand van zaken wat betreft munitie was redelijk. De kleinkaliber-munitie was in 

voldoende mate aanwezig om de infanterie te bevoorraden. Er waren echter grote tekorten 
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wat betreft grootkaliber-munitie, vooral artilleriemunitie was er veel te weinig. De 

bevoorrading hiervan werd ook nog eens bemoeilijkt door de grote variatie aan kalibers en 

typen munitie. De artillerie-afdelingen werden dus gedwongen tot spaarzaamheid en goed 

geleide en overwogen artillerieondersteuning voor de troepen in de HKL78. Voor de 

locaties van PAK en artillerie in het Roerbruggenhoofd, zie bijlage II, kaart VII. 

 

Op 17 oktober 1944 werd de divisie aan de XII. SS-AK toegevoegd onder het 15. Armee 

van Von Zangen (later het 5. Panzer-Armee onder Von Manteuffel)79. Daarmee werd de 

rechterflank van de divisie ook meteen de grens van Korps, Armee en Heeresgruppe. De 

aangrenzende divisie aan de linkerkant van de divisiesector, de 275. I.D., werd tijdens de 

omvormingen afgelost door de 183. Volksgrenadier-Division. Op 20 oktober werd door 

veldmaarschalk Model de omvorming van Division 176 naar de 176. Infanterie-Division 

bevolen, samen met het herindelen van de divisie naar een reguliere infanterie-divisie80. 

Deze omvorming en de opleiding van verse troepen moest onder 

gevechtsomstandigheden uitgevoerd worden, iets wat de situatie uiteraard bemoeilijkte. 

De situatie werd verder verslechterd door de reeds genoemde afwezigheid van 

bevoorradings-eenheden en een tekort aan wapens en uitrusting. Door de continue 

geallieerde luchtaanvallen op bevoorradingslijnen en de Duitse industrie bereikte maar 

een zeer klein deel van de voorraden de manschappen aan het front. Dit, in combinatie 

met de gevechtsomstandigheden, zorgde voor een onvolledige opleiding van troepen in 

het veld en dus kwalitatief minderwaardige eenheden en versterkingen. Een verdere 

verslechtering van de omstandigheden ontstond toen relatief veel goede officieren naar 

Duitsland terug gingen, om aldaar nieuwe troepen op te leiden. Dit werd later 

gecompenseerd door de toevoeging van Luftwaffe-Feld-Regiment 20, waarin zich een 

groot aantal specialisten bevonden. Enkele grote voordelen tijdens de omvorming van de 

divisie waren dat er geen grote gevechtshandelingen plaatsvonden, dat er enkele zeer 

capabele (doch gewonde) officieren achterbleven en dat het L.W. Feld-Regiment aan de 

divisie werd toegevoegd. Na de omvorming was de divisie bewapend en ingedeeld naar 

de K.St.N. 44 (de Duitse standaard voor infanteriedivisies vanaf 1944), met de volgende 

eenheden: het 1218., 1219. en 1220. Infanterie-Regiment, elk bestaande uit twee 

bataljons met elk drie Schützen-  en één schweren Kompanie, met de 13. I.G. Kompanie, 

de 14. Panzer-Jäger-Kompagnie en een Stabs-Kompanie. Verders bestond de divisie nog 
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uit Füsilier-Bataillon 1176 (met drie compagnieën), Artillerie-Regiment 1176 (met drie lichte 

afdelingen, bestaande uit drie batterijen met vier 10,5cm Le.F.H. 18 per batterij en één 

zware afdeling bestaande uit één batterij 15cm sFH18, één batterij 12,2cm sFH 396 ( r ) 

en één batterij 15,2cm sFH 443 ( r )), Panzer-Jäger-Abteilung 1176 (met één Pz.-Jg.Kp. 

bewapend met twaalf 7,5cm PAK 40, één Sturmgesch.-Kp. bewapend met twaalf 

Sturmgeschütze en één Fla.-Kp. bewapend met 12,2cm FLAK 30), Pionier-Battailon 1176 

(met drie compangieën en één Pi.-Kolonne) en Nachricht-Abteilung 1176 (met een Funk-

Kp, Fe.-Kp en een leichter Nachr.-Kolonne). Verder werden de logistieke problemen deels 

opgelost door toevoeging van enkele logistieke eenheden uit een eerder ontbonden 

divisie. Daarnaast stond ook de Heeres-FLAK-Abteilung 276 van de naastliggende divisie 

tot de beschikking van de 176. I.D. Vanuit een O.-Battailon (waarin alle slechthorende en 

dove militairen uit de sector waren verzameld) werd tevens een sterk Pionier-Bau-

Battailon gevormd81.  

 

Omdat de artillerie op dat moment inmiddels versterkt en uitgebreid was, kon nu wel een 

lichte afdeling toegewezen worden aan elk infanterie-regiment. Ook kon er nu gewerkt 

worden aan een uitgebreid vuurplan waarbij grote concentraties van artillerievuur, met 

name in de sector Heinsberg, geen probleem meer waren. In feite werd de artillerie 

zodoende onderdeel van de elastische diepteverdediging. De artillerie was zelfs in zulke 

mate aangesterkt, dat het ook de zwakke naastliggende 183. Volksgrenadier-Division van 

vuursteun kon voorzien. Een andere verbetering was de toevoeging van zware wapens 

aan de infanterie-regimenten, daar deze anders machteloos zouden hebben gestaan 

tegen een vijandelijke gepantserde aanval. Begin november werd door het XII. SS-AK. het 

2. Volks-Artillerie-Korps ingevoegd achter de Schleiden-Riegel, waardoor deze een sterke 

pantserafweer functie kreeg, de artillerie van de 2.V.A.K. kon namelijk ook ingezet worden 

in een anti-tank rol. De reserves van de 176. I.D. waren zwak. De divisie-eigen reserve 

bestond uit één bataljon. Per infanterie-regiment stond één compagnie, per bataljon één 

Zug en per compagnie één Gruppe in reserve. Zelfs bij minimale bezetting van de HKL 

was de capaciteit niet toereikend genoeg om meer eenheden als reserve in te zetten. 

Vanaf midden november lag de 116. Panzer-Division (ingedeeld als Kampfgruppe) in 

reserve bij de XII. SS-AK om een eventuele vijandelijke doorbraak in de regio Heinsberg 

met een lokale tegenaanval terug te kunnen werpen. Rond deze tijd werd ook de 

Gefechtsstand van de 176. I.D. in de diepte verlegd, omdat de geallieerde frontactiviteit 
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tegenover de 183. V.G.D. rond deze periode toenam82.   

 

Op 16 november 1944 brak dan eindelijk het geallieerde offensief los als onderdeel van 

het  Aken-offensief in de regio van Geilenkirchen. De divisie-sector werd door 

gecoördineerde sterke Engelse eenheden aangevallen welke reeds op 16 november door 

geconcentreerd artillerievuur en I.R. 1218 teruggeslagen konden worden zonder 

terreinverlies. Verwacht werd nog steeds dat er in de richting van Heinsberg, dat inmiddels 

door zware geallieerde bombardementen verwoest was, door de Engelsen aangevallen 

zou worden83. De divisie-eigen reserve, een Füssulier-Bataillon, werd bij de 

openingsgevechten om de Schleiden-Riegel vrijwel meteen in de strijd geworpen. Omdat 

de druk op de Schleiden-Riegel almaar toenam, werd er besloten om ook de Fla.-Kp. en 

de Pz.Jg.Abt. aldaar contact te laten maken met de vijand. Deze eenheden werden later 

nog versterkt door onderdelen van I.R. 1218. De Sturmgeschütz-Kompanie werd rond 

dezelfde tijd onder direct bevel van de XII.SS-AK gesteld als reserve voor een eventuele 

lokale tegenaanval.   

 

Na het einde van het offensief richting de Roer, rond begin december 1944, werd de 176. 

I.D. een tijd lang niet meer aangevallen en bleef het relatief rustig in de sector. Omdat de 

183. V.G.D. zich in het centrum van de geallieerde aanval richting het noorden bevond en 

sterk aangeslagen was bij de gevechten rond Linnich en ten zuiden van de Roer, werd 

deze uiteindelijk afgelost door de 9. Panzer-Division84. In de loop van de voorgaande 

gevechten gingen onder andere Linnich en Geilenkirchen verloren en bereikte de 

geallieerden op 1 december 1944 de Roer in de buurt van Linnich. Daar bleef de aanval 

steken tussen Linnich en Waldenrath. Er bevond zich aan de linkerzijde van de 

divisiesector nog maar zeer weinig terrein ten zuiden van de Roer in Duitse handen. 

Daarmee was het overgebleven terrein van de 176. I.D. feitelijk een bruggenhoofd over de 

rivier geworden, de Roerbrückenkopf. Tot midden januari 1945, het begin van Operation 

Blackcock, werd de divisie niet meer direct en grootschalig aangevallen85. Deze rustige 

periode kon goed gebruikt worden om nieuwe eenheden en manschappen op te leiden, 

stellingen uit te bouwen en materiële verliezen weer aan te vullen.  
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Eind januari 1945, na Operation Blackcock, waren de zware gevechten om het 

Roerbruggenhoofd tegen drie aanvallende Engelse divisies ten einde gekomen. In 14 

dagen van zware gevechten hadden Engelse eenheden de over een breed front 

verspreide 176. Infanterie-Division op de meeste plaatsen over de Roer weten terug te 

drukken. Niet alleen de gevechten en de krachtige geallieerde aanvallen hadden gezorgd 

voor het oplossen van het Roerbruggenhoofd. Het falen van het Ardennenoffensief had er 

namelijk voor gezorgd dat het bruggenhoofd, van waaruit in eerste instantie een 

ondersteunende aanval richting Maastricht gepland was, voor de OKW aan betekenis 

verloren had86. De divisie was sterk aangeslagen, maar had nog wel voldoende 

gevechtskracht om de posities ten noorden van de Roer te kunnen verdedigen. De 176. 

I.D. had in de gevechten ten zuiden van de Roer een Regiments-Stab en een bataljon 

volledig verloren en alle andere eenheden, vooral de Panzer-Jäger-Abteilung, hadden 

zware verliezen geleden. Het verlies aan materiaal was dankzij de planmatige en 

langzame uitvoering van de gevechten gering gebleven. De nieuw opgeleide troepen 

hadden zich bewezen en na de oversteek van de Roer bleken de verliezen hiervan gering. 

De divisie had nog slagkracht en zou aan de noordkant van de rivier spoedig weer 

hersteld zijn van zijn verliezen. Het verdedigen van het Roerbruggenhoofd geschiedde 

vrijwel zonder bevoorrading en versterkingen. Tijdens de gevechten werd er slechts één 

Fallschirmjäger-Regiment van Heeresgruppe H en een afgezwakte Sturmgeschütz-

Brigade aan de divisie toegevoegd. Na het oversteken van de Roer stonden er geen 

eenheden van de divisie meer in reserve, hoewel de artillerie afgezien van een groot 

munitietekort nog op volle sterkte was87.  

 

Toen de divisie eenmaal in de stellingen ten noorden van de Roer lag, werd er uitgegaan 

van een grootschalig Amerikaans offensief over dezelfde rivier in de richting van de Rijn. 

Het beste terrein voor zo een offensief bevond zich ten zuiden van de divisie, in de buurt 

van Linnich en Jülich. Omdat de Amerikanen echter gewend waren over een grote 

frontbreedte in het offensief te gaan, tezamen met het voor tanks gunstige terrein ten 

noorden van de rivier en de korte route richting Keulen en Düsseldorf, werd er toch 

rekening gehouden met grootschalige gevechtshandelingen in de divisiesector88. 

Bovendien was de Roer in feite geen effectieve hindernis tegen een aanval, daar deze niet 

breed en relatief makkelijk over te steken was. Duidelijk was dus dat er een aanval zou 
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plaatsvinden, hoe en in welke richting de Amerikanen zouden doorstoten na het 

oversteken van de rivier was echter onduidelijk. Het doel zou in ieder geval het bereiken 

en wellicht oversteken van de Rijn zijn om zodoende te kunnen doorstoten naar het 

Ruhrgebied. Het OKW was van mening dat de linker vleugel van de Amerikaanse 

eenheden eerst richting Erkelenz zou stoten (aan de linkerflank van de 176. I.D.), en 

vervolgens zouden afdraaien richting München-Gladbach om zodoende diep in de flank 

van de aan de Maas gepositioneerde eenheden te penetreren. De 176. I.D. moest ten 

noorden van de Roer, tezamen met de 183. V.G.D. en de 59. I.D., aan de linkerzijde 50 

kilometer frontbreedte verdedigen, een vernauwing ten opzichte van de verdedigingslinies 

in het Roerbruggenhoofd en dus een kans om de verdediging weer voldoende in de diepte 

te organiseren89.  

 

Het landschap ten noorden van de rivier bestond in veel gevallen uit zompige, 

ondergelopen weilanden en akkers en was dus, in tegenstelling tot de rivier zelf, ideaal te 

verdedigen tegen een vijandelijke aanval en te versterken met mijnenvelden en 

draadversperringen. De natte omgeving was echter ook een nadeel voor de verdediger, 

niet overal konden stellingen aangelegd worden daar deze dan snel zouden onderlopen. 

Het terrein ten noorden van de rivier was in de divisiesector niet geschikt voor 

grootschalige gepantserde aanvallen. Ten zuiden van de divisie was dit echter wel het 

geval. Door de begroeide oevers van de Roer was het zicht op de vijand niet overal even 

optimaal, echter in de divisiesector was dit het minst het geval. De stellingen aan de Roer 

waren in het gebied van de 176. I.D. op hun sterkst. Hier lagen onder andere nog sterke 

Gefechtsvorposten op de zuidelijk oever, bijvoorbeeld sterk verdedigde boerderijen en 

enkele kleine bruggenhoofden90. In de rug van de eigen stellingen, de Meinweg, het 

Elmpterwald en de bossen rond Arsbeck, bevonden zich dichte bosgebieden welke een 

aanvaller moeilijk zou kunnen vermeesteren vanwege de daar aanwezige uitgebouwde 

Westwall-stellingen en het ontoegankelijke terrein. 

 

In de divisiesector lagen de Westwall-stellingen ten noorden van de eigen 

verdedigingswerken langs de rivier en deze bleken tijdens eerdere gevechten niet 

bruikbaar, want ze waren voor bijna 99% onverdedigbaar91. Verder bleek uit de praktijk dat 

om deze linie te benutten er veel te veel manschappen ingezet moesten worden, welke de 
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divisie simpelweg niet tot zijn beschikking had. Deze linie zou eventueel wel kunnen 

dienen als terugvalpositie bij vertragend gevecht of een vijandelijke doorbraak. De 

Roerstellung, een verdedigingslinie welke in oktober 1944 door Russische dwangarbeiders 

en burgers aangelegd was, vormde echter wel een bruikbare gevechtszone. Deze stelling 

omvatte de HKL direct aan de oever bestaande uit één of twee lagen van 

loopgraafsystemen en enkele Stützpunkten (met name waar het landschap te nat was om 

stellingen aan te kunnen leggen).  

 

De achterliggende artillerie (geconcentreerd in de Artillerie-Schutzstellung) had haar vuur 

geconcentreerd op de rivier zelf en de andere oever. De zware infanteriewapens (zoals de 

zware MG) waren in de eerste en tweede linie, en deels tot en met de Artillerie-

Schutzstellung ingebouwd op een manier waarop ze 360 graden schootsveld hadden en 

op zichzelf een klein Stützpunkt vormden92. De sterke Gefechtsvorposten aan de zuidzijde 

van de Roer stonden middels kleine loopbruggen en touwen in verbinding met de 

loopgraven ten noorden van de rivier, de grotere bruggen waren, behalve die in Vlodrop, 

allemaal reeds vernietigd93. De achterkant van de Roerstellung werd afgesloten door de 

eerdergenoemde Artillerie-Schutzstellung. Deze lag zo’n 2 tot 4 kilometer achter de HKL 

en diende behalve als artilleriestellingen ook als pantser-afweer linie. Vanwege deze inzet 

stonden alle batterijen in plaats van verspreid door het landschap geconcentreerd in één 

lineaire opstelling, een duidelijke breuk met de hiervoor geldende defensieve doctrine. 

Omdat de batterijen tevens dienden als Stützpunkt, de bemanning van de kanonnen 

moest in geval van een doorbraak ook dienst kunnen doen als infanterie, stonden de 

loopgraven rond de kanonnen ook in verbinding met andere loopgraafsystemen94. Achter 

de Artillerie-Schutzstellung lagen nog de C-Stellung, de Erft-Stellung, de Rhein-

Dahlenriegel, de Baal-Riegel en tot Stützpunkt uitgebouwde dorpen in de diepte (zoals 

Stützpunkt Erkelenz). Deze verdedigingslinies waren aangelegd in afwachting van een 

aanval vanuit het zuid-westen richting het noord-oosten terwijl de Rhein-Dahlenriegel 

diende tegen een eventuele afzwaai van een vijandelijke aanval richting München-

Gladbach en ze beschermde tevens de flank van de aan de Maas gepositioneerde 

Heeresgruppe H95.  
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Het idee achter de successieve stellingen was dat een aanvallende vijand vast zou lopen 

in een ‘spinnenweb’ van goed uitgebouwde en maximaal benutte stellingen in de diepte96. 

Wanneer één verdedigingslinie gepenetreerd zou worden, kon men simpelweg terugvallen 

op een linie welke meer in de diepte lag. Ook werd het merendeel van de PAK en FLAK in 

de diepte ingebouwd om als onderdeel van het ‘spinnenweb’ te kunnen dienen. Tijdens het 

aanleggen van de verschillende stellingen werd er rekening gehouden met de manier 

waarop de flankerende werking van de stellingen maximaal benut kon worden. Deze 

stellingen zouden volgens Von Manteuffel alleen kunnen werken wanneer 'die 

angegriffene Truppe noch kampfkräftig, also meist rechtseitig mit noch hinreichend 

kampffähigen Teilen einschliesslich ihrer Munition zurückgenommen wird, damit sie in 

kürsester Zeit wieder abwehrbereit ist’97. De indeling in verschillende gevechtszones 

zorgde ervoor dat er een samenhangende elastische diepteverdediging ontstond. De (in 

verschillende richtingen georiënteerde) defensieve linies en de mogelijkheid tot het 

terugwinnen van gebied door tegenaanvallen, in combinatie met de inzet van artillerie, 

zorgde voor een (althans in theorie) krachtige defensieve elasticiteit. 

 

De door het XII. SS-AK als versterking aan de divisie toegevoegde 2. Volks-Artillerie-Korps 

werd vanaf midden december weer teruggetrokken, zodat de divisie alleen nog maar over 

de eigen artillerie beschikte. In de gevechten voorafgaand aan de verdediging van de 

stellingen ten noorden van de Roer, waren massale artillerieconcentraties (soms wel tot 

400 kanonnen) vaak de doorslaggevende factor geweest. Het spreekt dus voor zich dat 

door de terugtrekking van enkele relatief sterke artillerie-eenheden de divisie wezenlijk 

verzwakt werd. Door de opstelling van de artillerie in de Artillerie-Schutzstellung was het 

concentreren van grootschalig artillerievuur niet meer mogelijk. Dit was het resultaat van 

een afweging tussen de behoefte aan voldoende pantser-afweer (dus het liniear opstellen 

van de stukken, rekening houdend met minimaal 500 meter schootsveld) en het 

concentreren van krombaanvuur98. De artillerie van de divisie werd vanwege de kans op 

een aanval aan de linkerflank, ook aan die kant van de divisiesector geconcentreerd. De 

divisie-eigen FLAK werd met succes in de diepte van de HKF ingebouwd als pantser-

afweer en anti-infanteriemiddel. De bewegelijke pantserafweer was vrijwel volledig 

afhankelijk van de weinige Sturmgeschütze welke de divisie na de gevechten van januari 

nog overhad. Dit werd aangevuld met stationaire pantser-afweer in de dorpen en het HKF. 
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Het zou tijdens de gevechten in februari en maart echter blijken dat dit, in de context van 

de moderne oorlogsvoering, niet meer effectief was. De stationaire PAKs, in de meeste 

gevallen van het type 7,5cm PAK 40, waren in de HKL ingebouwd en werden bediend door 

voor de reguliere infanterie niet meer geschikte manschappen (meestal oude mannen). 

Zelfs de toewijzing van één militair van de Pz.Jg.Abt. aan elk kanon kon het probleem van 

onvoldoende kunde niet oplossen. Bovendien was de onbeweeglijkheid van deze 

kanonnen een groot nadeel voor de afweer. Buiten deze reguliere PAKs, werden er ook 

enkele Festung-PAK-Kompanien aan de divisie toegevoegd en ingebouwd in of achter de 

HKL. Bovendien werden er in de diepte nog enkele PAK-Sperrverbände ingezet om de 

verschillende Stützpunkten (met name Stützpunkt Erkelenz) van anti-tankwapens te 

voorzien. De meeste wapens van deze Sperrverbände bestonden uit 8,8cm FLAK 

kanonnen welke tegen tanks ingezet konden worden. Het nadeel van deze eenheden was 

echter dat de bemanning vrijwel geen of helemaal geen ervaring had met het vechten 

tegen tanks, daar ze opgeleid was om ingezet te worden tegen vliegtuigen. In de praktijk 

bleken deze eenheden echter zeer effectief tegen gepantserde doorbraken in de sector 

Erkelenz99. Buiten de PAKs waren er overal in de sector passieve maatregelen tegen 

tanks genomen in de vorm van mijnenvelden en anti-tankgrachten. De grachten bleken in 

de praktijk geen enkele nut te hebben tegen tanks en waren daarom ook al reeds voordat 

de divisie over de Roer teruggedrukt werd afgeschreven. De mijnenvelden werden echter 

overal in, voor en achter de HKL in de diepte ingebouwd, met name rond de 

Gefechtsvorposten en rond de Stützpunkten. Vrijwel alle typen anti-tankmijnen werden 

ingezet in de divisiesector, zoals de Holzmine 43, de Tellermine en de Riegelmine100.  

 

Vanaf begin februari 1945 verdedigde de divisie met volledige bezetting de noordoever 

van de Roer. Ieder moment werd er een aanval verwacht aan de linkerflank van de 

divisiesector en in het midden en de linkerkant van de XII. SS-AK. De divisie stond echter 

met onvoldoende mankracht en materieel, en met geringe tactische reserves in de diepte, 

met vrijwel alle eenheden in het HKF, en dus niet in de andere gevechtszones. Tijdens de 

eerste gevechtsdag van de eerdergenoemde Operation Grenade ontstond er vrijwel 

meteen een gedeeltelijke doorbraak in de linkervleugel van het korps en verloor men na 

een initiële relatief succesvolle vertraging van het offensief na twee dagen reeds 

Stützpunkt Erkelenz. De Amerikanen vielen op een breed front en met een grote 

concentratie van vuur en manschappen de stellingen ten noorden van de Roer tussen 
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Hilfahrt en Düren aan101. Na een grootschalig artilleriebombardement, een 

luchtbombardement en met gebruik van rookgranaten staken ze in de vroege morgen van 

23 februari 1945 de Roer over. In tegenstelling tot de Engelsen ten zuiden van de rivier 

probeerden de Amerikaanse troepen hun tactische doorbraken zo veel mogelijk te 

benutten om achter de Duitse linies te komen en de vijand in de rug aan te vallen. De 

Amerikaanse manier van aanvallen draaide echter nog steeds om voorzichtigheid en 

veiligheid. Vaak werden doorbraken daarom in de praktijk niet voldoende uitgebuit, zelfs 

als er geen noemenswaardige tegenstand meer was. Ook doorgebroken pantserspitsen 

(bijvoorbeeld bij een doorbraak vanaf Erkelenz richting Wegberg) stootten vervolgens niet 

door achter de Duitse linies. Het kan daarom gezegd worden dat het relatieve succes van 

de Duitse verdediging niet alleen lag aan een goed ingericht verdedigingssysteem, maar 

ook aan de voorzichtigheid van de aanvallende troepen102. De zwaartepunten van de 

Amerikaanse aanvallen lagen vaak bij de dorpen, hier vonden de zwaarste gevechten 

plaats. Wanneer er echter niet ingebroken kon worden in de verdediging in of rond een 

dorp, werd er simpelweg omheen gemanoeuvreerd.  

 

De gevechten om de Roer werden gekenmerkt door het vastbijten van de verdediger in 

elke meter HKL. Majoor Karl Reuther van het XII. SS-AK verwoordde het op de volgende 

manier: ‘Stellungen, Stützpunkten, Städte sollten immer wieder bis zum Letzten gehalten 

werden’103. Dit is deels te verklaren door de zeer geringe tactische reserves, men kon zich 

simpelweg niet veroorloven om de vijand diep te laten doordringen in de diepte, omdat 

men geen tegenaanvallen meer kon uitvoeren. Zodra er ergens een kleine Amerikaanse 

doorbraak ontstond, werden er troepen van een deel van de HKL weggehaald en meteen 

in de tegenaanval geworpen. Ook het bevel van het OKW om elke stelling tot de laatste 

man te verdedigen droeg niet bij aan een flexibele verdediging zoals nodig was bij een 

gepantserde en grootschalige aanval104. Het bevel om elke stelling te behouden leidde 

vaak tot gedwongen en hopeloze tegenaanvallen om verloren terrein weer in handen te 

krijgen. De redenen dat deze tegenaanvallen vaak gedoemd waren te mislukken was dat 

de troepen niet voldoende opgeleid waren in de aanval, er geen goede vuurvoorbereiding 

door de artillerie werd uitgevoerd en het gebrek aan tanks om de aanvallende troepen van 

pantserbescherming te voorzien. Vaak waren het geïmproviseerde acties van lagere 
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officieren die gehele eenheden en stellingen van de ondergang redden105.  

 

Ook waren de troepen van de 176. I.D. voor een mobiele verdediging niet uitgerust noch 

opgeleid. De meeste nieuwe eenheden waren opgeleid tijdens de stellingsgevechten ten 

zuiden van de Roer, en hadden dus helemaal geen ervaring met mobiele oorlogsvoering. 

De grootste belemmering echter aan Duitse zijde om een mobiele verdediging te kunnen 

uitvoeren was de volledige afhankelijkheid van paarden, tegenover een gemotoriseerde en 

gepantserde vijand. Deze immobiliteit zorgde voor zware verliezen aan materieel tijdens 

snelle manoeuvres en bemoeilijkte het uitvoeren van tegenaanvallen en het aanvoeren 

van reserves en bevoorrading. Verder werden manoeuvres en bewegingen in de meeste 

gevallen vrijwel meteen opgemerkt door geallieerde spotters (zowel vanuit de lucht als op 

de grond), waardoor deze vaak gestoord werden door luchtaanvallen of 

artilleriebeschietingen106. De verdediging langs de Roer zat dus in feite 'vastgeroest' en 

was weinig mobiel.  

 

Een ander groot nadeel voor de verdedigende troepen vormde het geallieerde 

luchtoverwicht. Vanaf 1 januari 1945 waren er geen grote Duitse luchtactiviteiten meer 

mogelijk, en werd het luchtruim gedomineerd door Amerikaanse en Engelse 

jachtbommenwerpers. Telkens wanneer er ook maar iets van een Duitse activiteit op de 

grond te zien was, werd dit gelijk aangevallen vanuit de lucht. Ook de samenwerking van 

het geallieerde luchtwapen met de grondtroepen in de vorm van close air support vormde 

een groot voordeel voor de aanvallende eenheden. Zo werden bijvoorbeeld kleine 

eenheden welke zich klaar maakten om een tegenaanval uit te voeren vaak meteen uit 

elkaar geslagen door jachtbommenwerpers, voordat deze ook maar één stap in de richting 

van het beoogde doel konden zetten. Ook was het aflossen van vermoeide troepen door 

het geallieerde luchtoverwicht alleen mogelijk in het donker107. 

 

Het belangrijkste aspect van de Duitse verdediging lag duidelijk bij de artillerie. Dit wapen 

moest in zijn geheel compenseren voor de zwaktes van de infanterie en de pantser-afweer 

en had dus eigenlijk een driedubbele taak; zowel het leveren van reguliere artilleriesteun 

als de inzet als anti-tankwapen als het gebruiken van artillerievuur om bijvoorbeeld 

vijandelijke aanvallen uit elkaar te slaan. Het grote voordeel bij de artillerie was dat de 
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batterijen in veruit de meeste gevallen bemand werden door relatief goed opgeleide en 

gevechtsklare militairen. De kwaliteit van deze troepen was meestal veel beter dan die van 

de infanterie of de pantser-afweer. Omdat ook de officieren van de artillerie beter waren 

dan die in andere takken van de divisie was ook de opleiding van nieuwe manschappen 

veel beter van kwaliteit, en goed toegespitst op de praktijk. Ook het materieel was van 

redelijk goede kwaliteit, alhoewel er ook een groot aantal verouderde stukken geschut 

ingezet werd ten noorden van de Roer. Een voorbeeld hiervan is dat uit archeologische 

vondsten in de regio blijkt dat de eerdergenoemde 7,5cm FK 16 nA, een sterk verouderd 

type geschut, in grote getalen werd ingezet in de divisiesector, vaak in één batterij 

tezamen met 10,5cm LeFH 18 stukken108. Terwijl het dus aan geschut niet ontbrak, was er 

wel een groot tekort aan radio's en ander communicatie-apparatuur waardoor de 

vuurleiding niet altijd even gecoördineerd was. Zo was de communicatie tussen de 

batterijen en de artillerie-spotters in de HKL niet altijd toereikend. Verder was de 

samenwerking tussen de fronttroepen en de artillerie van cruciaal belang, en ook vrij 

effectief tijdens de daadwerkelijke gevechten. Dit kwam voor een groot deel door het 

plannen van artillerieondersteuning in het starren Feuerplan109, een vuurplan om zowel de 

verschillende batterijen als de infanterie goed te laten samenwerken. Het kwam er op neer 

dat grote concentraties van artillerie snel en effectief opgezet konden worden, en 

afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare munitie vijandelijke aanvallen uit elkaar 

konden worden geslagen zonder inmenging van de verzwakte infanterie.  

 

Omdat het aan Duitse luchtsteun ontbrak, was het geven van reguliere artilleriesteun dus 

van groot belang tijdens de gevechten om de Roer. Vooral de kundigheid van de 

afzonderlijke batterijen en hun officieren om zeer snel grote artillerieconcentraties te 

organiseren droeg bij aan de effectiviteit van de verdediging. Deze concentraties werden 

vaak alleen met korte-afstandsgeschut uitgevoerd daar er een gebrek was aan zware 

(lange-afstands) artillerie. Omdat de batterijen erg ver naar voren geschoven waren (2 tot 

4 kilometer van de HKL), waren ze echter erg kwetsbaar voor vijandelijk artillerievuur en 

kon men niet over een breed front vuur afgeven. Door het tekort aan artilleriemunitie kon 

men het gebrek aan artilleriestukken niet compenseren met een groter aantal schoten per 

kanon, en moest er in veel gevallen een rantsoenering van munitie plaatsvinden. Volgens 

een ooggetuigenverklaring in de regio van Birgelen schoten de kanonnen aldaar maar 

'äusserst selten, da ein empfindlicher Munitionsmangel zu rigoroser Sparsamkeit 
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zwingt'110. De infanterie-taken van de artillerie bestonden uit het met open vizier en uit een 

open stelling met vlakbaanvuur beschieten van een vijandelijke aanval, en zo nodig het 

verlaten van het geschut en het vechten vanuit loopgraven in een soort eigen Stützpunkt 

(onderdeel van de eerdergenoemde Artillerie-Schutzstellung). Deze manier van vechten 

was in de praktijk redelijk effectief, daar vijandelijke tanks en infanterie in bijna alle 

gevallen opgehouden konden worden. Er gingen echter wel zeer veel batterijen tezamen 

met hun materieel en manschappen verloren die anders wellicht verder naar achter nog 

ingezet hadden kunnen worden om de aanval verder op te houden. Hierdoor ging ook veel 

van voor de verdediging  essentiële reguliere artilleriesteun verloren. Als anti-tankwapen 

faalden de artilleriestukken in hun geheel. De grote, lompe, kanonnen waren te zwaar en 

onbeweeglijk om snel het vuur te kunnen verschuiven van het ene snel bewegende doel 

naar het andere. Buiten dat waren de kanonnen met hun hoge bouw een makkelijk en 

goed herkenbaar doelwit voor de aanvaller en waren dus ondanks de speciale holle-lading 

munitie geen geschikte anti-tankwapens. Overigens gingen er hierdoor uiteraard ook veel 

stukken nutteloos verloren111. 

 

De eerder besproken FLAK-artillerie welke in de divisiesector door de Luftwaffe werd 

ingezet voldeed in de praktijk niet aan de verwachtingen. Ondanks dat de 8,8cm FLAK 

stukken een zeer krachtig anti-tankwapen vormden (hoge repeteersnelheid en 

doorslagkracht), konden deze niet maximaal benut worden in de strijd ten noorden van de 

Roer. Dit kwam met name doordat de meeste FLAK eenheden in de sector niet 

toegedeeld waren aan de 176. I.D, maar onder direct commando van de Luftwaffe zelf 

vielen, waardoor het tijdens de felle gevechten ontbrak aan communicatie en coördinering 

tussen de kanonnen en de infanterie. Ook de bemanning van de FLAKs bleek in de 

praktijk niet genoeg voorbereid op het vechten tegen vijandelijke pantsers, daar ze in 

eerste instantie opgeleid waren om in terugliggende delen van de sectoren voor 

luchtverdediging te zorgen112. Net als de reguliere artillerie waren de zware en hoge 8,8cm 

FLAK kanonnen ook zeer immobiel, en dus niet goed inzetbaar tegen tanks. Een van de 

belangrijkste aspecten van de verdediging ten noorden van de Roer vormde de 

gebrekkige pantser-afweer. Daar waar moderne en mobiele PAKs ingezet konden worden, 

stokte de Amerikaanse aanval vrijwel meteen113. Het grote probleem met de aangeslagen 

en verzwakte divisie was echter dat zij niet over voldoende mobiele anti-tankwapens 
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beschikte die ook zelf gepantserd waren. De meeste immobiele maatregelen en de 

geïmproviseerde oplossingen die dit gebrek moesten opvullen (zoals de artillerie, de 

FLAK-artillerie en de Panzersperre) boekten dan ook tijdens de gevechten geen of 

nauwelijks resultaat. Omdat deze PAKs niet mobiel waren, werden ze vaak reeds in de 

Amerikaanse artillerievoorbereiding of in het gevecht met de infanterie uitgeschakeld, 

voordat ze ook maar de kans hadden om op een tank te vuren. Daarom was alleen het 

gepantserde mobiele anti-tankgeschut, oftewel de tank zelf, opgewassen tegen een 

vijandelijke pantserspits. Ondanks de technische storingen hebben de weinige 

Sturmgeschütze van de divisie die na de gevechten ten zuiden van de Roer overgebleven 

waren zich dan ook bewezen in de strijd ten noorden van de rivier. De anti-tankwapens 

van de infanterie, zoals de Panzerfaust en de Panzerschreck, waren wel nuttig in de strijd 

in de dorpen en rond de Stützpunkten. Het ontbrak echter aan goed opgeleide 

infanteristen die met deze wapens om konden gaan, daar de meeste troepen van de 

divisie inmiddels bestonden uit oude mannen en niet of nauwelijks opgeleide soldaten. 

Pas toen de Panzer-Lehr-Division in de strijd werd geworpen, toen het Amerikaanse 

offensief reeds tot München-Gladbach doorgestoten was, hadden de Amerikaanse 

pantserspitsen een vijand welke min of meer opgewassen was tegen hun superioriteit in 

tanks114.  

 

Omdat de slagkracht van de divisie in februari en maart 1945 niet hoog was, en 

regimenten in verhouding veel te veel frontbreedte moesten bezetten, was de verdediging 

afhankelijk van goed uitgebouwde veldstellingen (Geländeverstärkungen). De waarde van 

deze stellingen, zoals de Roerstellung, is in principe ook achteraf moeilijk te overschatten. 

Deze stellingen welke voor het grootste deel in oktober 1944 zijn aangelegd door 

Russische dwangarbeiders en de burgerbevolking waren echter berekend op een 

reguliere, volle, bezetting115. Met een lagere bezetting, zoals in februari en maart 1945 het 

geval was, konden de voordelen van deze stellingen zoals eerder geschetst echter niet 

maximaal worden benut. De Westwall speelde zelf al vanaf begin februari geen rol meer 

door de geallieerde stootrichting welke haaks op deze linie stond. Uit ervaringen in 1944 

was al gebleken dat de oorspronkelijke stellingen van de Westwall geen toegevoegde 

waarde hadden ten opzichte van reguliere veldstellingen. Dit kwam met name doordat de 

verouderde bunkers uit de jaren ’30 niet berekend waren op een moderne, 

gemotoriseerde, vijand. Met name de welbekende Amerikaanse vlegeltanks zouden een 
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geduchte vijand van deze stellingen geweest zijn. De betonnen PAK bunkers waren 

bijvoorbeeld ook gebouwd voor de 3,7cm PAK 36, welke in 1945 reeds overal vervangen 

waren door anti-tankwapens met een groter kaliber, waardoor deze niet pasten. De 

Roerstellung daarentegen vormde vanwege zijn beperkte omvang maar met toch 

voldoende diepte een barrière tegen de geallieerde opmars. Operation Grenade werd voor 

deze stellingen zeker een dag vertraagd116. Toen de Amerikanen echter eenmaal door de 

stellingen heen gebroken waren, verloren ze vrijwel direct hun betekenis. De linie werd 

hierna alleen nog door zwakke verkenningseenheden aangevallen op plaatsen waar de 

bemanning van de stellingen zich nog niet overgegeven had. De overige achterliggende 

stellingsystemen aan de Roer, afgezien van de Baal-Riegel117, hadden in de praktijk door 

hun onvolledige bezetting echter vrij weinig gevechtswaarde. Dit wil overigens niet zeggen 

dat er niet om gevochten is. Archeologische vondsten tonen aan dat er kleinschalige 

confrontaties plaats hebben gevonden in bijvoorbeeld de Artillerie-Schutzstellung118.  

 

Ook de Stützpunkten rond de dorpen hadden in de praktijk weinig nut tegen een massale 

aanval op een breed front. Stützpunkt Erkelenz kon bijvoorbeeld, tegen alle verwachtingen 

in, twee dagen tegen de Amerikaanse pantserspitsen gehouden worden119. Hierna werd 

het dorp echter aan beide zijden omsingeld, waarna de stelling opgegeven werd. De 

terugliggende stellingen konden in de praktijk ook niet maximaal benut worden. Hiervoor 

had er een vertragend gevecht richting de Rijn moeten plaatsvinden met alle verzamelde 

manschappen, de bevelen van de OKW maakte dit echter onmogelijk omdat elke stelling 

tenslotte tot het einde gehouden moest worden, ook als deze reeds lang omsingeld 

was120. Daardoor was het uiteraard voor de bemanning van deze stellingen niet meer 

mogelijk om terug te vallen op een dieper liggende weerstandslinie. Ook de in de diepte 

aangebrachte versperringen hadden in de praktijk weinig nut. Deels kwam dit omdat het 

de bedoeling was geweest om deze versperringen met anti-tankwapens of infanterie te 

dekken, iets dat niet mogelijk was door de onderbemanning. Deels kwam het gebrekkige 

nut ook door de onvoorspelbare bewegingen van het front, waardoor er geen 

gecoördineerde sluiting van de versperringen kon plaatsvinden (bijvoorbeeld het opblazen 

van bruggen of bomen). Vaak waren ze nog open terwijl de vijand onverwachts opdook, en 
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soms waren ze reeds gesloten voordat de eigen troepen konden terugtrekken121.  

 

Een belangrijk aspect binnen de verdediging welke uitgevoerd werd door de infanterie, 

was die van commandovoering. De lagere officieren hadden de bevoegdheid om bij een 

noodsituatie (bijvoorbeeld een vijandelijke doorbraak) met de nog aanwezige reserves 

direct tot een tegenaanval over te gaan. Het idee hiervan zien we zoals eerder vermeld 

reeds in de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog, maar aan het Roerfront heeft 

deze naar lagere bevelvoeringsniveaus gedeligeerde verantwoordelijkheid zijn nut zeker 

bewezen. Vooral door de Amerikaanse bliksemaanvallen was het zonder deze directe 

tegenaanvallen onmogelijk geweest om het front langer te houden122.  

 

De bevoorrading liet, zoals reeds vermeld, tijdens de gevechten ten noorden van de Roer 

te wensen over. Enerzijds lag dit aan de haperende oorlogsindustrie in Duitsland zelf, en 

anderzijds was dit te wijten aan de moeilijkheden die de levering te velde met zich 

meedroegen. De Nachschub leed namelijk sterk onder geallieerde luchtaanvallen, 

beschadigde toegangswegen, brandstoftekort en tekort aan geschikte voertuigen. 

Munitietekort vormde op zichzelf ook een groot probleem. Tijdens de rustige periode 

voorafgaand aan het Roeroffensief was de bevoorrading voor de infanteriewapens relatief 

voldoende. Vanaf het moment dat het offensief echter losbrak, ontstond er meteen een 

stop op de toevoer van deze munitie. Het tekort aan artilleriemunitie was altijd al een 

probleem, ook voordat Operation Grenade van start ging. De reden dat er nog voldoende 

munitie voor de zware geschutten beschikbaar was tijdens de gevechten is dat er zeer 

spaarzaam mee omgegaan was in februari 1945. Het tekort aan munitie voor de 

zwaardere mortieren (zoals de 12cm GrW 42), de 7,5cm PAK en de infanteriegeschutten 

hadden vrijwel geen effect op de gevechten, daar deze wapens in de eerste uren van het 

offensief voor het overgrote deel reeds verloren gegaan waren. De levering van nieuwe 

wapens vond sinds januari 1945 vrijwel niet meer plaats. Het wanhopig vasthouden aan 

reeds lang verloren stellingen en de snelle frontbewegingen na februari 1945 zorgden er 

voor dat enorm veel materieel verloren gegaan was en hierna niet meer ingezet of 

vervangen kon worden. Vooral PAK, de zware infanteriewapens en Sturmgeschütze 

gingen bij deze wanhopige gevechten in een snel tempo verloren en werden niet 

vervangen123.  
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      Conclusies 

 

Het belangrijkste aspect van het onderzoek is de analyse van hoe de destijds geldende 

Duitse defensieve doctrine is toegepast en aangepast aan het Roerfront, en met name 

binnen de behandelde case-study. Dit werpt een licht op de tactische en operationele 

beslissingen welke in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog zijn genomen aan 

het Westfront op het gebied van verdediging en laat zien hoe de geallieerde opmars nog 

gedeeltelijk vertraagd kon worden. Verder wijst het onderzoek uit dat de trage 

Amerikaanse opmars ten noorden van de Roer niet alleen aan de verdediging te danken 

was, maar ook aan beslissingen aan geallieerde zijde.  

 

In de vooroorlogse Duitse defensieve doctrine speelt diepte een zeer belangrijke rol. Sinds 

de Eerste Wereldoorlog werden er verschillende gevechtszones en stellingsystemen 

achter en door elkaar geplaatst om zodoende elasticiteit in de verdediging te brengen, de 

zogenaamde elastische diepteverdediging. Aan het Roerfront, althans in de sector van de 

176. Infanterie-Division, komt dit duidelijk terug. Ten zuiden van de Roer, in het 

Roerbruggenhoofd, werden drie stellingsystemen in de diepte aangelegd om een 

aanvallende vijand in een 'spinnenweb' vast te laten lopen. Deze bestonden uit de 

Schlieden-Riegel, de Pfeffer-Stellung en een derde (naamloos) loopgravensysteem. 

Verder werden er ook twee stellingsystemen in de lengte aangelegd om een eventuele 

vijandelijke doorbraak te kunnen indammen, de Linne-Riegel en de Waldfeuchter-Riegel. 

Ook zorgde de positionering van de verschillende verdedigingslinies er in theorie voor dat 

verloren gebied door mobiele tegenaanvallen, in samenwerking met de artillerie, weer in 

eigen handen kon belanden, en dat zo de HKL weer terug kon ‘veren’ naar zijn 

oorspronkelijke positie. Alhoewel dit in de praktijk door de immobieliteit van de troepen 

vaak niet uit de verf kwam. Dit systeem laat zien dat de elastische diepteverdediging uit de 

Eerste Wereldoorlog in de laatste maanden van de oorlog nog steeds redelijk succesvol 

werd toegepast, hoewel niet helemaal volgens de reguliere doctrinaire regels. Ook ten 

noorden van de Roer werd de elastische diepteverdediging toegepast door het aanleggen 

van successieve stellingsystemen. Hier waren de verdedigingslinies nog net wat 

uitgebreider. Ten zuiden van de rivier bevonden zich nog enkele sterke Gefechtsvorposten 

(zoals boerderijen en enkele kleine bruggenhoofden). Ten noorden van de Roer bevond 

zich de daadwerkelijke Hauptkampflinie, de Roerstellung. Deze bestond uit drie lagen van 

loopgraven en enkele tot Stützpunkt uitgebouwde dorpjes en was in feite de belangrijkste 

verdedigingslinie van de 176. Infanterie-Division. Vanaf zo'n 2 tot 4 kilometer achter deze 
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stelling bevonden zich de Artillerie-Schutzstellung, de C-Stellung, de Erft-Stellung, de 

Baal-Riegel, de Rhein-Dahlenriegel en enkele Stützpunkten in de diepte. Dit laat wederom 

zien dat diepte en elasticiteit nog immer een grote rol speelden aan het einde van de 

oorlog en dat dit zeker effect had op de gevechtswaarde van de verdedigende troepen en 

heeft bijgedragen aan de relatief succesvolle verdediging ten noorden van de Roer. 

Diepte, en met name het spinnenwebsysteem, was namelijk een van de belangrijkste 

redenen dat de geallieerde opmars ten noorden van de Roer nog enigszins opgehouden 

kon worden. Afgezien van de eigenlijke Westwall was de gevechtswaarde van de 

veldstellingen redelijk. Met name door de dieptewerking, het rekening houden met het 

landschap en het relatief gunstige terrein ten noorden van de Roer konden de stellingen 

nog enigszins effectief ingezet worden in de strijd. 

 

Ook de nadruk op concentratie van vuurkracht is vanaf de Eerste Wereldoorlog reeds een 

belangrijk element in de Duitse defensieve doctrine. Ook in de laatste maanden van de 

Tweede Wereldoorlog zien we dat hier veel aandacht aan wordt besteed, onder andere 

door rekening te houden met het landschap. Er word in het geval van de 176. Infanterie-

Division aan het Roerfront vooral nadruk gelegd op de concentratie van artillerievuur. Deze 

nadruk was voornamelijk het gevolg van grote tekorten aan infanteristen, zodoende moest 

de artillerie de taak van de infanterie kunnen overnemen. Dit hield in dat massale 

artillerieconcentraties gepland en ingezet werden om vijandelijke aanvallen af te slaan of 

uitgangsposities te bestrijden. Niet alleen werd de artillerie ingezet met infanterietaken, 

ook moesten de geschutten dienst kunnen doen als anti-tankwapens. Hiervoor werden ze 

onder andere ingebouwd in de Artillerie-Schutzstellung. De artillerieposities in de stelling 

waren zo opgesteld dat ze minimaal 500 meter schootsveld hadden voor het bestrijden 

van vijandelijke tanks en dat de bemanning van de kanonnen tevens ingezet kon worden 

als infanterie. De afzonderlijke posities van de artilleriebatterijen waren ingericht als 

'reguliere' Stützpunkten. We kunnen zeggen dat de concentratie van vuurkracht, met name 

de concentratie van het artillerievuur, een cruciale factor vormde bij het vertragen van de 

geallieerde opmars richting het Ruhrgebied. Dit betekent dus dat dit aspect van de 

vooroorlogs defensieve doctrine zich wel degelijk heeft bewezen tijdens het Roerfront en 

heeft gezorg voor relatief succesvolle afweergevechten rond dit front. 

 

Het Stützpunkten-systeem werd pas ontwikkeld aan het Oostfront, vanaf ongeveer 1943, 

om Russische tegenaanvallen met een tekort aan manschappen toch te kunnen 

tegenhouden. Ook dit aspect van de Duitse verdediging werd geïncorporeerd binnen de 
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elastische diepteverdediging en de afzonderlijke stellingsystemen aan het Roerfront. In het 

geval van de 176. Infanterie-Division werden de Stützpunkten vaak aangelegd op plaatsen 

waar er door ongunstig terrein geen loopgraven aangelegd konden worden. Ook de 

dorpen binnen de stellingen (zoals Herkenbosch binnen de Roerstellung) werden in de 

meeste gevallen uitgebouwd als Stützpunkt. Verder lagen er in de frontsector nog enkele 

losse Stützpunkten in de diepte, zoals Stützpunkt Erkelenz. In de praktijk hadden deze 

Stützpunkten weinig effect, daar ze bij een vijandelijke doorbraak vaak afgesneden werden 

van bevoorrading en in feite vernietigd werden. Dit werd versterkt door het Führerbefehl 

om elke stelling tot de laatste man te blijven verdedigen. Hierdoor gingen stellingen, 

materieel en manschappen nodeloos verloren terwijl ze anders in achterliggende 

stellingen nog ingezet zouden kunnen worden. Dit betekent dat een toevoeging aan de 

geldende doctrine aan het einde van de oorlog, de Stützpunkten, zijn nut aan het Roerfront 

niet heeft bewezen en dus vrijwel niet heeft bijgedragen aan de relatief effectieve 

verdedigende gevechten. 

 

Ook het uitvoeren van tegenaanvallen, een belangrijk aspect binnen de vooroorlogse 

doctrine, kon aan het Roerfront niet meer ten uitvoer gebracht worden, alhoewel dit bij het 

plannen en aanleggen van de verdedigingslinies wel verwacht werd. Dit kwam 

voornamelijk door het grote tekort aan manschappen en de immobiliteit van deze 

manschappen. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om een vijandelijke gepantserde doorbraak 

tot stoppen te dwingen met vrijwel ongetrainde en niet-mobiele eenheden. Iets dat dit 

gebrek gedeeltelijk nog opving was naar lagere bevelvoeringsniveaus gediligeerde 

aansturing van de tegenaanvallen. Onderofficieren hadden bijvoorbeeld de autoriteit om 

met één Zug een lokale tegenaanval in te zetten als de situatie dit toeliet. Dit heeft in 

enkele gevallen ten noorden van de Roer complete eenheden en stellingen van de 

'ondergang' gered. Ook de pantser-afweer was niet opgewassen tegen de vijandelijke 

pantserspitsen. De bemanning van deze kanonnen was vaak ongetraind, oud of gewond 

en was dus niet voorbereid op de snelle gevechtshandelingen tegen tanks. Ook de 

kanonnen zelf waren verouderd en niet mobiel, iets wat wel een vereiste was voor de 

snelle, ook voor die tijd nog zeer moderne, gevechten. Dit tekort werd deels 

gecompenseerd door de inzet van Luftwaffe FLAK als anti-tankwapens. De krachtige 

8,8cm FLAKs hadden genoeg doorslagkracht en vuursnelheid om tegen tanks ingezet te 

worden, maar de bemanning was vaak alleen getraind om vliegtuigen te bestrijden, en 

was dus niet voorbereid op de stress van de Erdkampf.  

Ook de bevoorrading en munitievoorraden lieten aan het Roerfront te wensen over. 
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Bevoorrading van de fronttroepen moest in het geval van de 176. Infanterie-Division door 

de divisie zelf geregeld worden. Hiervoor moesten infanterie-eenheden uit de HKL 

onttrokken worden om zelf munitie en materieel te halen bij verzamelpunten achter het 

front. Ook werd de aanvoer van materieel gestoord door het geallieerde luchtoverwicht. 

Telkens wanneer er beweging op de grond werd opgemerkt door geallieerde 

artilleriespotters of verkenningseenheden, werd dit vanuit de lucht of door middel van 

artilleriebombardementen bestreden. In tegenstelling tot kleinkaliber-munitie was er een 

groot tekort aan artilleriemunitie. Deze munitie stond dus in de meeste gevallen op 

rantsoen. Het werd gespaard om ingezet te worden om grote artillerieconcentraties te 

creëren om zodoende vijandelijke aanvallen uit elkaar te slaan.  

 

Ook de eigen inschatting van de acties van de vijand was vaak onnauwkeurig en 

gebaseerd op aannames. Spähtruppen werden vaak vanwege het tekort aan 

manschappen voor reguliere infanterietaken ingezet en Duitse luchtverkenning was niet 

meer mogelijk door het geallieerde luchtoverwicht. De divisie was zowel ten zuiden als ten 

noorden van de Roer ver uitgestrekt zodat ze te veel frontbreedte moest verdedigen met 

te weinig manschappen. De manschappen die wel tot de beschikking van de divisie 

stonden hadden vaak geen gevechtsopleiding gehad en moesten getraind worden in het 

veld, tijdens gevechtshandelingen. Dit zorgde voor een zeer zwakke verdediging, terwijl de 

voorbereidingen (zoals de aangelegde stellingen) vaak wel degelijk waren.  

 

Er kan dus geconcludeerd worden dat  de basis van de vooroorlogse defensieve doctrine 

nog steeds relatief succesvol toegepast werd in de laatste maanden van de Tweede 

Wereldoorlog aan het Westfront, en dat dit een cruciale factor vormde bij de vertraging van 

de geallieerde opmars ten zuiden en noorden van de Roer. Zo vormde de elastische 

diepteverdediging en het concentreren van vuurkracht nog steeds de basis van de 

verdedigingssystemen.  Het creëren van meer diepte in de verdediging ten noorden van 

de Roer was bijvoorbeeld de aanleiding om de meer teruggelegen stellingen, zoals de 

Erft-Stellung, aan te leggen. Verder was de Duitse verdediging nog relatief effectief omdat 

de lagere officieren de autoriteit hadden om zelfstandig een kleinschalige tegenaanval in 

te zetten wanneer er een grote doorbraak werd gevreesd. De laat-oorlogse aanpassingen 

aan de defensieve doctrine, zoals het toepassen van Stützpunkten of Festungen, hadden 

aan het Roerfront weinig effect.  Wel was de voorzichtige aanpak van de geallieerden, met 

name de Amerikanen ten noorden van de Roer, een reden waarom de geallieerde opmars 

richting de Rijn in de laatste maanden van de oorlog nog vertraagd kon worden. 
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Bijlage I: verklarende woordenlijst en afkortingen 

 

Termen: 

 

Armee 

 

Leger, vaak een samenvoeging van verschillende korpsen onder één eenheid. Armee-

Korps.  

 

Beutewaffe 

 

Wapens welke buitgemaakt zijn op een vijand (in dit geval vaak de Sovjet-Unie) en weer in 

eigen dienst ingezet zijn. 

 

Blitzkrieg 

 

Gemechaniseerde bewegingsoorlog. Een van origine Duitse tactiek en strategie voor het 

snel omverwerpen van een vijand. Ook toepasbaar op de eerste oorlogshandelingen van 

de Tweede Wereldoorlog. 

 

Close air support 

 

Luchtsteun welke vanaf het slagveld zelf werd aangevraagd door de geallieerde infanterie 

of tankeenheden. Bijvoorbeeld voor het bestrijden van een vijandelijke tegenaanval. 

 

Elastische diepteverdediging 

 

Duitse verdedigingsdoctrine waarbij elasticiteit en bewegelijkheid een hoofdrol speelde. 

Vaak bestaande uit meerdere achter elkaar liggende verdedigingslinies.  

 

Erdkampf 

 

Gevechten uitgevoerd op de grond. Vaak toegepast op Luftwaffe eenheden welke als 

infanterie op de grond werden ingezet.  
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Ersatz 

 

Surrogaat. Vervangend, vaak versimpeld, materieel en munitie. In de meeste gevallen als 

gevolg van materiaaltekort of tijdsdruk.  

 

Fallschirmjäger 

 

Luchtlandingstroepen. Duitse 'elite' parachutisten-eenheden. Ook wel de Grüne-Teufels 

genoemd.  

 

Festung 

 

Term die tijdens de oorlog werd toegepast op versterkte steden. Vaak werden deze 

omringd door Stützpunkten en obstakels. Meestal hadden deze Festungen in de praktijk 

vrijwel geen daadwerkelijke gevechtswaarde. 

 

Führerbefehl 

 

Bevel uitgevaardigd door Adolf Hitler. Diende ten alle tijden opgevolgd te worden. 

 

Gefechtsstand 

 

'Hoofdkwartier' van eenheden zoals divisies en regimenten. Lokatie van de staf. 

 

Gefechtsvorposten 

 

Verdedigingsstellingen welke vóór de Hauptkampflinie en achter de vorgeschobene 

Stellung. Deze had als doel om een vijandelijke aanval te vertragen en soms zelfs te 

stoppen.  

 

Gegenangriff 

 

Grootschalige tegenaanval. Vaak bedoeld om grote vijandelijke doorbraken op te vangen, 

te stoppen en voor het eigen voordeel uit te buiten.  Meestal op divisieniveau en hoger.  
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Gegenstoss 

 

Kleinschalige (lokale) tegenaanval. Vaak bedoeld om kleine vijandelijke doorbraken op te 

vangen en terug te werpen. Meestal op regimensniveau en daar onder.  

 

Geländeverstarkung 

 

Veldversterkingen en losse stellingen. Denk hierbij aan loopgraven, MG-stellingen en 

manschappenonderkomens.  

 

Gestabiliseerde verdediging 

 

Zeer uitgebreide stabiele verdediging bedoeld om een vijand voor langere tijd tegen te 

houden. Vaak bestaande uit meerdere goed uitgebouwde stellingsystemen.  

 

Grosskampfzone 

 

Verdedigingslinie welke onderdeel was van de vooroorlogse Duitse defensieve doctrine. 

Vergelijkbaar met het latere Hauptkampffeld. 

 

Grosskampfstellung 

 

Verdedigingslinie ten oosten van Berlijn. Aangelegd om de opmars van de Sovjet-Unie 

richting berlijn te stoppen. Een goed voorbeeld van laat-oorlogse verdedigingssystemen. 

 

Gruppe 

 

Groep. Duitse eenheid welke in grootte kon verschillen en voor verschillende doelen kon 

worden ingezet.  

 

Hauptkampflinie 

 

De belangrijkse verdedigingslinie binnen het Duitse defensieve systeem. De 

daadwerkelijke 'frontlijn', vaak aangelegd op gunstig terrein om een vijandelijke aanval te 

kunnen afslaan. 
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Heer 

 

De Duitse landmacht ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.  

 

Heeresgruppe 

 

Eenheid bestaande uit verschillende Armee-Korpsen. Het Oostfront bestond bijvoorbeeld 

meestal uit drie verschillende Heeresgruppen.  

 

Heimat 

 

Thuis. Tijdens de oorlog refereerde dit vaak aan het thuisfront.  

 

Hinterhaltendes Gefecht 

 

Vertragend gevecht. Vaak uitgevoerd bij het terugtrekken naar een volgende stelling 

waarbij het verbreken van het contact met de vijand anders voor zware verliezen zou 

zorgen. 

 

Igelstellung 

 

Zie Stützpunkt. 

 

Kampfgruppe 

 

Ad-hoc eenheid, meestal ter grootte van een regiment. Deze Kampfgruppen waren zelf 

voorzien van ondersteunende elementen zoals artillerie-batterijen en Pionieren en konden 

geheel zelfstandig opereren.  

 

Kessel 

 

Omsingeld gebied. Bijvoorbeeld de Ruhrkessel. 
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Kesselschlacht 

 

Manier van vechten waarbij men de vijand steeds probeert in de sluiten in een Kessel en 

zodoende uit probeert te schakelen.  

 

Kriegsmarine 

 

Duitse marine ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

 

Luftwaffe 

 

Duitse luchtmacht ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

 

Nachricht 

 

Communicatie. Vaak gebruikt als aanduiding voor de Duitse verbindingsdienst.  

 

Nachschub 

 

Bevoorrading van de eenheden aan het front. Logistieke eenheden. 

 

Oberkommando der Wehrmacht 

 

Van oorsprong het opperbevel van het Duitse leger (de Wehrmacht). In de praktijk echter 

vrijwel alleen verantwoordelijk voor de zaken aan het Westfront.  

 

Offensive Verteitigung 

 

Offensieve verdediging. Verdediging welk niet statisch was, doch zeer mobiel.  

 

Panzer-Jäger 

 

Anti-tankeenheden in het Duitse leger ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.  
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Panzersperre 

 

Barrières en versperringen bedoeld voor het tegenhouden of vertragen van vijandelijke 

tanks en pantserwagens.  

 

Pionier 

 

Genie. Duitse eenheden welke gespecialiseerd waren in het bouwen, leggen van mijnen, 

repareren van wegen en gebouwen et cetera.  

 

Reichswehr 

 

Benaming van het Duitse leger in het Interbellum. Voorloper van de Wehrmacht.  

 

Reserves 

 

Verdedigingslinie welke onderdeel was van de Duitse defensieve doctrine ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog. In deze zone bevonden zich de reserve-eenheden. 

 

Ruckwärtige Kampfzone 

 

Verdedigingslinie welke onderdeel was van de vooroorlogse Duitse defensieve doctrine. 

Deze linie bevond zich achter de Hauptkampflinie.  

 

Spähtruppen 

 

Verkenningseenheden. 

 

Sperrverbände 

 

Eenheden welke als taak hadden het versperren van toegangswegen en voor vijandelijke 

tanks en infanterie gunstig terrein. Dit gebeurde door bijvoorbeeld bomen of bruggen op te 

blazen.  
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Standort 

 

Standplaats van bijvoorbeeld een divisie of regiment. 

 

Starren-Feuerplan 

 

Vuurplan voor de artillerie waarbij de afzonderlijke stukken maximaal benut werden bij het 

concentreren van artillerievuur en de samenwerking met de infanterie. 

 

Stützpunkt 

 

Uitgebouwd op zichzelf staand systeem van verdedigingsstellingen. Vaak gebouwd om 

360 graden te kunnen verdedigen. In de meeste gevallen werden de Stützpunkten rond 

dorpen of steden gebouwd om deze met zo min mogelijk manschappen toch goed te 

kunnen verdedigen.  

 

Volksgrenadier 

 

Tweederangs infanterie-eenheden welke in de praktijk vaak weinig gevechtswaarde 

hadden.  

 

Volkssturm 

 

Eenheden waarin burgers ingezet werden voor de verdediging van het Duitse Rijk. Deze 

stonden onder direct bevel van Heinrich Himmler.  

 

Vorfeld(zone) 

 

Verdedigingszone welke onderdeel was van de Duitse defensieve doctrine. Zone vóór de 

reguliere defensieve stellingen waarin een vijandelijke aanval afgeslagen kon worden. 
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Vorgeschobene Stellung 

 

Verdedigingszone welke onderdeel was van de Duitse defensieve doctrine. 

Vooruitgeschoven stellingen welke als doel hadden om te waarschuwen voor een 

vijandelijke aanval en deze te vertragen.  

 

Wehrkreis 

 

Duits militair district ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 

 

Wehrmacht 

 

Het geheel van Duitse krijgsmachtdelen. Feitelijk de volledige krijgsmacht.  

 

Widerstandsnest 

 

Afzondelijke veldstelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een positie voor een zware 

mitrailleur.  

 

Zug 

 

Kleine groep Duitse soldaten welke kon verschillen in grootte en taak.  

 

Wapens en munitie: 

 

2cm FLAK 38   Licht luchtdoelgeschut 

3,7cm PAK 36   Licht anti-tankgeschut 

7,5cm FK 16 nA   Licht artilleriegeschut 

7,5cm KwK 40   Middelzwaar tankgeschut 

7,5cm PAK 40   Middelzwaar anti-tankgeschut 

7,62cm PAK 36 ( r )   Middelzwaar anti-tankgeschut 

8cm GrW 34    Mortierwerper 

8,8cm FLAK    Middelzwaar luchtdoelgeschut 

10,5cm LeFH 16 / 18  Middelzwaar artilleriegeschut 

12cm GrW 42   Mortierwerper 
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12,2cm FLAK 30   Zwaar luchtdoelgeschut 

12,2cm sFH 396 ( r )  Zwaar artilleriegeschut 

15cm sFH 18   Zwaar artilleriegeschut 

15,2cm sFH 443 ( r )  Zwaar artilleriegeschut 

Gebalte Ladung   Anti-tank handgranaat 

Gewehr-Panzergranate  Anti-tank geweergranaat 

Hafthohlladung   Anti-tank handmijn 

Holzmine 43    Anti-personeels- en anti-tankmijn 

Panzerbüchse   Anti-tank geweer 

Panzerfaust    Anti-tankwapen 

Panzerkampfwagen IV  Tank 

Panzerschreck   Anti-tankwapen 

Riegelmine    Anti-tankmijn 

Sturmgeschütz   Tank(jager) 

T-34     Tank (Russisch) 

Tellermine    Anti-tankmijn 

 

Afkortingen: 

 

AK     Armee-Korps 

FK     Feldkanone 

FLAK     Fliegerabwehr Kanone 

GrW     Granatwerfer 

HKF     Hauptkampffeld 

HKL     Hauptkampflinie 

IG     Infanterie Geschütz 

KwK     Kampfwagen Kanone 

LeFH     Leichte Feldhaubitze 

MG     Machinengewehr 

nA     neuer Art 

OKW     Oberkommando der Wehrmacht 

PAK     Panzerabwehr Kanone 

sFH     schwere Feldhaubitze 

SS     Schutzstaffel  
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Bijlage II: kaarten 

 

Kaart 1: Operation Blackcock (Kramp 1981, 518). 
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Kaart II: Operation Grenade (Whitaker en Whitaker 1998, 446). 
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Kaart III: Gevechtshandelingen van de 176. Infanterie-Division vanaf het Albertkanaal 

(naar Militärarchiv Frieburg, ZA1/711). 



80 

 

Kaart IV: Situatie van de 176. Infanterie-Division in oktober 1944 (naar Militärarchiv 

Freiburg, ZA1/884) 
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. 

Kaart V: Gefechtsvorposten (in rood) van de 176. Infanterie-Division in oktober 1944 (naar 

Militärarchiv Frieburg, ZA1/884). 
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Kaart VI: Verdedigingslinies in het Roerbruggenhoofd (naar Militärarchiv Freiburg, 

ZA1/884). 
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Kaart VII: Artillerieposities en PAK in het Roerbruggenhoofd (naar Militärarchiv Freiburg, 

ZA1/884). 


