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INLEIDING
De slag om Oost-Pruisen is één van de vele slagen die deel uitmaakt van de campagne aan het oostfront in
wat David Glantz ‘de derde periode’ noemt. Het is de periode na de slag bij Kursk in 1943 waarin het Rode
Leger definitief het strategische initiatief overneemt en waarin uiteindelijk het deel van de Wehrmacht dat
aan het oostfront vecht, definitief verslagen wordt. In de laatste fase (van oktober 1944 tot april 1945) van
deze derde periode staat meestal de slag om Berlijn centraal. Deze spreekt het meeste tot de verbeelding,
staat symbool voor de vernietiging van het Derde Rijk en heeft, militair gezien, een sprekend en succesvol
Russisch eindresultaat. Veel minder belangstelling krijgen andere delen van het oostfront in deze fase, zoals
de slag in Silezië, de operaties bij Wenen en Budapest, de belegering van Kurland, maar ook de operaties in
Oost-Pruisen.
Oost-Pruisen, tegenwoordig het noordoostelijke deel van Polen, Mazurië en de Russische enclave Kaliningrad, met als hoofdstad Königsberg (nu Kaliningrad) staat in de perceptie vaak gelijk aan de bakermat van de
Duitse cultuur en heeft daardoor tenminste een symbolische waarde, vooral voor de Duitsers. De provincie
heeft begin 1945 een bevolkingsomvang van ong. 2,4 miljoen zielen. Nadat het Rode Leger in juli en augustus
1944 in Wit-Rusland heeft afgerekend met de Duitse Legergroep Midden, zet het zijn offensief voort in de
richting van Oost-Pruisen. Zoals overal in deze derde periode aan de oostfront, wordt het Russische offensief
gekenmerkt door een overmacht aan mensen en middelen. Een gevechtskrachtverhouding van 1:10 à 1:15
is in deze laatste fase niet uitzonderlijk. De Wehrmacht heeft in de voorgaande jaren veel mensen en middelen verloren en is niet meer in staat haar verliezen aan te vullen. In Rusland is daarentegen de volledige
oorlogsindustrie op gang gekomen en zijn nog massa’s mensen beschikbaar vanuit de ‘oneindigheid’ van het
Russische rijk.
Op 16 oktober 1944 wordt een beperkt offensief door het Rode Leger op Oost-Pruisen ingezet als een nevenoffensief van de hoofdinspanning die gericht is op Berlijn. Dit offensief, uitgevoerd door 3 Witrussische
Front komt op 5 november na enige gebiedswinst tot stilstand. Op 13 en 14 januari 1945 begint het laatste
offensief, nu krachtiger en sterker dan ooit. Dit offensief heeft succes; binnen enkele weken staat het Rode
Leger aan de Oostzeekust zowel bij Elbing aan de monding van de Weichsel als noord van Königsberg. Daarmee zijn de Duitse legers die in Oost-Pruisen het defensief voeren (3 Pantserleger en 4 Leger) en de bevolking
van Oost-Pruisen, ingesloten en staan zij bloot aan de wraak van het Rode Leger.
De Führer staat er ook in deze periode op geen meter Duits grondgebied prijs te geven. Dit is voor de commandant van 4 Leger, generaal Hoβbach een onmogelijke opgave. Gezien de gevechtskrachtverhoudingen
kan hij slechts tijd winnen door zo geleidelijk mogelijk grondgebied prijs te geven. Bewust en weloverwogen
maakt hij een keuze om militaire noodzaak voor politieke wenselijkheid te laten gaan; althans dat beweert
hij in het boek dat hij in 1950 heeft geschreven. Hij zegt daarin ook dat zijn keuze primair gericht was op zijn
zorg voor de burgerbevolking. Dat klinkt aannemelijk omdat de vertraging die hij de Russen heeft opgelegd,
het mogelijk maakte dat meer dan twee miljoen inwoners uit Oost-Pruisen via de Oostzee geëvacueerd konden worden. Als dit waar is, is een relevante vraag hoe zijn keuze tot stand is gekomen en hoe hij dit heeft
gerealiseerd.
Uiteindelijk is een groot deel van de bevolking – weliswaar onder erbarmelijke omstandigheden – uiteindelijk
in de rest van Duitsland in veiligheid gebracht. Ook de betrokken eenheden van de Wehrmacht hebben zich
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kunnen terugtrekken, hetzij over de landtong van het Frische Haff, hetzij per schip over de Oostzee. Een deel
van deze eenheden is daarbij in de laatste maanden weer ingezet ter verdediging van het zieltogende Derde
Rijk. Hoewel het lot van het Derde Rijk op politiek en strategisch al veel eerder beslecht is, kunnen de gevechtshandelingen van 3 Pantserleger en 4 Leger dus als een operationeel, zij het plaatselijk en tijdelijk, succes worden beschouwd. Een andere relevante vraag is dan ook welke factoren aan dit relatieve succes hebben bepaald.
Beide vragen zijn met elkaar verbonden. De eerste vraag is een vraag over leiderschap en besluitvorming die
richting heeft gegeven aan de operaties zoals zij zijn verlopen. De tweede vraag gaat over de intrinsieke factoren die in de legers aanwezig zijn om dit relatieve succes te realiseren. Daarbij gaat het niet om materiële
factoren ten opzichte het Russische overwicht, maar om factoren als motivatie, moreel, opleiding en training.
Deze worden sterk beïnvloed door het leiderschap en besluitvorming. Omgekeerd bepalen deze intrinsieke
factoren de uitvoerbaarheid van plannen en opdrachten.

Probleemstelling
De beschreven problematiek is niet uniek voor het Oost-Pruisen van 1944/45. Deze problemen kunnen worden herleid naar meer generieke onderwerpen uit het militaire denken en naar leerstukken waarover regelmatig debat plaats vindt, ook in de contemporaine context.
Een van de centrale leerstukken uit het militaire denken handelt over de relatie tussen politieke en militaire
leiding, het verband tussen politieke wenselijkheid en militaire noodzaak en de autoriteit van commandanten
te velde om buiten hun strikte bevelsbevoegdheid anderen (zoals niet aan hen toegewezen eenheden, civiele
bestuursorganen, burgerbevolking, enz.) hun wil op te leggen en af te dwingen.
Een ander leerstuk binnen het militaire denken is de vraag hoe een leger vecht, ofwel: wat is zijn doctrine
voor operaties, hoe ontwikkelt deze zich. Een doctrine moet ook houvast geven over de vraag hoe op te
treden tegen een overmachtige tegenstander. Concreter wordt de vraag dan: Hoe is deze doctrine vanuit het
militaire denken tot stand gekomen en hoe heeft zij zich ontwikkeld heeft op grond van voorafgaande ervaringen, in dit geval die tussen 1943 en 1945. Hierin komt het lerend vermogen van de militaire organisatie
tot uiting.

Centrale vraagstelling
Uit voorgaande probleemstelling wordt de volgende centrale vraag afgeleid:
‘Welke mechanismen hebben geleid tot het relatieve succes van de Duitse Wehrmacht bij haar operaties in Oost-Pruisen tussen 16 oktober 1944 en 31 januari 1945, waardoor het Rode Leger – ondanks zijn grote overmacht – toch veel vertraging en verliezen heeft opgelopen en het gros van 4
Leger en de Pruisische bevolking geëvacueerd konden worden naar het Duitse hartland?’
Onder de term ‘mechanismen’ wordt hier verstaan alle factoren die invloed hebben op de slag en hun dynamiek (onderlinge invloed). Hiertoe behoort het militaire denken dat politieke en militaire leiders als referentiekader hebben en dat hen leidt bij hun handelen, bij de keuzes die zij maken en bij hun besluitvorming, hun
stijl van bevelvoering en hun leiderschap. Maar er zijn ook andere factoren die bijdragen aan de uitkomst van
een slag, zoals de intrinsieke motivatie, het vermogen om te organiseren en niet in de laatste plaats de maatschappelijke en politieke verhoudingen in de maatschappij waaruit het leger voortkomt.
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Het onderzoek richt zich uitsluitend op het optreden van de Wehrmacht. Het relatieve succes kan immers
ook een gevolg zijn van een verondersteld onvermogen van het Russische leger om haar massa tot gelding
te brengen. Daarvoor is een ander onderzoek nodig. Bovendien wijzen bronnen niet direct in deze richting.
De periode wordt gemarkeerd aan het begin door het eerste Russische offensief in Oost-Pruisen en aan het
einde door de ontheffing van de commandant van 4 Leger, generaal Hoβbach, omdat hij zich – naar eigen
zeggen – zich een te grote vrijheid van handelen had aangemeten.
Met Duitse Wehrmacht worden in de eerste plaats alle Duitse militaire eenheden bedoeld die op enigerlei
wijze betrokken waren bij deze slag. Voor het merendeel was dit 4 Leger, maar ook andere eenheden waren
betrokken. Hiertoe wordt ook de verhouding tussen de Wehrmacht-leiding en het plaatselijke civiele gezag
en de partij (NSDAP) gerekend.
Afgeleide onderzoeksvragen
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, moeten de volgende deelvragen worden beantwoord:
‒ Waaruit bestaat het relatieve succes?
‒ Wat waren begin 1945 de institutionele opvattingen over het voeren van gevechten tegen een overmachtige tegenstander en hoe gingen de commandanten te velde hiermee om?
‒ Hoe zijn de operaties tussen 16 oktober 1944 en 31 januari 1945 verlopen?
‒ Welke keuzen hebben de hogere commandanten hierbij gemaakt en hoe is deze besluitvorming tot
stand gekomen? Op welke wijze hebben deze commandanten hun besluit ten uitvoer gebracht?
‒ Welke andere factoren dan leiderschap en besluitvorming hebben invloed gehad op het relatieve
succes?

Opbrengst van het onderzoek
Het onderzoek gaat over een deel van de krijgsgeschiedenis, waarover niet veel is gepubliceerd. Dit onderzoek vult daarmee een leemte die bestaat in de militaire geschiedschrijving. Het levert inzichten op over het
leerstuk van de verhouding tussen politieke wenselijkheid en militaire noodzaak, niet als model, maar als
inspiratie voor een dieper inzicht in deze materie. Het onderzoek kan bovendien een theoretisch inzicht bieden in een onderwerp dat de laatste twintig jaar in het militaire denken geheel onderbelicht is gebleven, nl.
het optreden tegenover een tegenstander die overmachtig sterk is. Redelijkerwijze lost een eenheid die tegenover een 10 tot 15 keer sterkere vijand staat, op en blijven slechts restanten over. Zo’n eenheid is in elk
geval niet meer in staat een samenhangend gevecht te voeren. Toch zien de Wehrmacht-eenheden kans bij
dit overwicht, hun samenhang te behouden en zelfs het gevecht op een andere plaats voort te zetten, ook al
is dit maar tijdelijk.
Indien het onderzoek en het scriptieproces succesvol worden afgesloten, is het een optie om daarna in een
meer populairwetenschappelijke uitgave in de Duitse taal een publicatie uit te brengen die deze leemte in
de militaire geschiedenis opvult. Het onderzoek kan hiervoor voldoende stof opleveren.
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Methode en validiteit
Om een analyse te kunnen maken, is een reconstructie van de gebeurtenissen noodzakelijk. Deze reconstructie wordt gemaakt op grond van de beschikbare literatuur. Dit geldt voor het defensief in Oost-Pruisen zelf,
maar ook voor de strijd direct voorafgaande aan 16 oktober 1944. 4 Leger maakte immers in de voorafgaande
periode deel uit van Legergroep Midden die in juni 1944 werd ingesloten aan de Berezina in Wit-Rusland en
nagenoeg werd ‘vernietigd’. 4 Leger is hieruit ontsnapt en heeft zich opnieuw gevormd uit de restanten.
Naast een reconstructie van de gebeurtenissen wordt nagegaan hoe de opvattingen en ideeën over het voeren van gevechten tegen een sterkere tegenstander zich hebben ontwikkeld. Hiermee wordt tevens een begrippenkader gegeven. Omdat generaal Hoβbach in de onderzochte periode commandant van 4 Leger was,
wordt vooral zijn handelen beschreven, gebaseerd op publicaties van hemzelf en van derden. Waar nodig
wordt dit aangevuld met het handelen en de opvattingen van andere, betrokken commandanten en bevelhebbers. Zo wordt een beeld gevormd van de besluitvorming en het leiderschap van de hoogste legerleiding
en de hogere commandanten te velde, ook wel genoemd de commandovoering.
Nadat de gebeurtenissen zijn gereconstrueerd en een beeld van de besluitvorming en het leiderschap is gegeven, worden in een analyse de conclusies samengebracht, geordend en met elkaar in verband gebracht.
Aan de hand van secundaire literatuur worden dan ook andere factoren, zoals moreel, motivatie en de politieke en maatschappelijke omstandigheden ingebracht om daarmee de analyse te versterken. Waar mogelijk
wordt dit gevalideerd met archiefstukken. Daarbij wordt qua betrouwbaarheid onderscheid gemaakt tussen
archiefstukken opgemaakt ten tijde van de gebeurtenissen en publicaties die pas na afloop van de oorlog zijn
opgesteld door betrokkenen.
De validiteit is versterkt door gebruik te maken van het Bundesarchiv, 4. Abteilung (Militärarchiv) in Freiburg.
In dit archief zijn daartoe de volgende archiefstukken geraadpleegd:
a.
Van de relevante eenheden:
‒ Archief van de Legergroep Midden van oktober 1944 tot maart 1945 (dagrapporten, stafkaarten,
aanwijzingen en rapportages),
‒ Archief van 4 Leger van 16 oktober 1944 tot 7 april 1945 (vanaf 1 januari 1945 ontbreekt het
dagboek, maar de bijlagen (bevelen, notities van telefoongesprekken en besprekingen. stafkaarten en dagrapporten) zijn tot 31 januari wel beschikbaar,
‒ Archieven van de legerkorpsen zijn niet beschikbaar, m.u.v. 55 Legerkorps in februari en maart.
b.

Uit het persoonlijk archief van generaal Hoβbach:
‒ Correspondentie met meerderen, kameraden en ondergeschikten tussen 1943 en 1946,
‒ Briefwisseling over historische vraagstukken van het Derde Rijk (1951-1956),
‒ Privécorrespondentie met vrienden en bekenden (1944-1945),
‒ Lezingen in Zwitserland in 1950,
‒ Herinneringen, een schrijfmachinemanuscript uit mei 1945.
Ondanks de 6.7 strekkende meters persoonlijk archief, is de beschikbaarheid van stukken over het
scriptieonderwerp beperkt. Er zijn wel stukken te vinden omtrent zijn inzichten over de verhouding
tussen de politieke en militaire leiding en zijn opvattingen over het gevecht, zoals die ook zijn weergegeven in zijn boek en enkele tijdschriftartikelen.
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De validiteit wordt verder versterkt door persoonlijke observatie tijdens meerdere bezoeken aan het gebied,
waarin 4 Leger haar gevechten heeft gevoerd. In deze observaties wordt de wisselwerking tussen het terrein
en de operaties duidelijk.
Begrenzing van de analyse
Het onderzoek wordt daarmee een casestudie die een bijdrage levert aan inzicht in het leerstuk, genoemd in
de probleemstelling. Dit leerstuk behoort tot de conceptuele en mentale component van een leger en heeft
direct invloed op zijn kwaliteit. Deze twee componenten beïnvloeden elkaar omdat tussen de ideaaltypische
beschrijving van de doctrine, de militaire realiteit te velde en de doelstelling van de politieke leiding een
permanente spanning bestaat. Persoonlijke opvattingen van een belangrijke commandant, Hoβbach, kunnen
dan een dominante rol gaan spelen, zowel op het gebied van de doctrine als over de politiek-militaire verhoudingen. Het zijn immers zijn interpretatie van de doctrine en zijn beoordeling van de toestand die tot een
bepaalde uitkomst leiden. Door welke motieven Hoβbach zich heeft laten leiden, operationele, moreel-ethische of politieke, zal uit het onderzoek moeten blijken. Daarnaast heeft ook het handelen van zijn hogere
commandanten een rol gespeeld.
Bij dit onderzoek worden daarom aanvankelijk deze operationele besluitvormers betrokken over de gehele
periode; dat betekent Hoβbach en zijn (naasthogere) legergroepscommandanten Reinhardt (tot 26 januari)
en Rendulic (na 26 januari). Daarmee wordt het beeld zo compleet mogelijk gemaakt.

Opbouw van de scriptie
In dit inleidende hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek uiteengezet en wordt – als leeshulp – een
korte beschrijving van de hoofdrolspelers en de militaire organisatie gegeven. Daarna volgt eerst een hoofdstuk over de ontwikkeling van het militaire denken over de strijd tegen een sterkere tegenstander en het
geïnstitutionaliseerde leren in de Wehrmacht. Dit hoofdstuk biedt ook het begrippenkader dat relevant is
voor volgende hoofdstukken. Het tweede hoofdstuk beschrijft de operaties van 4 Leger, maar ook van de
beide andere, aanleunende legers (3 Pantserleger en 2 Leger), omdat hun gevechten een allesbepalende
invloed hebben gehad op de besluitvorming van Hoβbach en zijn hogere commandant Reinhardt. Daarna
komt in het derde hoofdstuk een aantal facetten van de commandovoering voor deze operaties aan de orde.
Dat betekent dat hierin aandacht wordt besteed aan het leiderschap van Hoβbach en aan de besluitvorming
van en binnen Legergroep Midden. Het is onmogelijk in dit bestek het commandovoeringsproces als geheel
te bespreken. In het vierde hoofdstuk worden alle beschouwingen samengebracht en met elkaar verbonden
in een synthese, waarna in het laatste hoofdstuk de hoofdvraag wordt beantwoord en mogelijkheden voor
vervolgonderzoek worden beschreven.

Gehanteerde standaard bij de afwerking van de scriptie
In deze scriptie wordt bij de notatie van formaties en eenheden steeds de schrijfwijze van de Nederlandse
landmacht gebruikt: Het 4e Leger wordt geschreven als ‘4 Leger’ en het 55e Legerkorps wordt geschreven als
‘55 Legerkorps’. Waar mogelijk worden de eenheidsbenamingen in de Nederlandse taal weergegeven; indien
dit een onleesbare aanduiding oplevert, wordt de oorspronkelijke Duitse benaming gehandhaafd.
Op kaarten en in schetsen worden de tekens gebruikt die ook bij de Nederlandse krijgsmacht in gebruik zijn
voor het aangeven van eenheden, formaties, grenzen, lijnen, enz.
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Nadat in 1945 de provincie Oost-Pruisen delen van het Poolse en Russische grondgebied zijn geworden, hebben zij een Poolse of Russische naam gekregen. In deze scriptie wordt steeds de Duitstalige benaming voor
steden, dorpen en rivieren gehanteerd.
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OVERZICHT VAN DE ORGANISATIE:
WEHRMACHT
FORMATIE OF EENHEID
Legergroep:
Grootste formatie, rechtstreeks aangestuurd door het Oberkommando
des Heeres, bestaande uit een aantal
legers (meestal drie of vier) en steunende troepen. Legergroepen hadden aan het oostfront een omvang
van 200.000 à 500.000 man

Leger:
Formatie met een omvang van ong.
80.000 à 100.000 man, bestaande uit
drie à 5 legerkorpsstaven, tien à vijftien infanteriedivisies en soms één
of twee pantserdivisies. Het leger
had haar eigen logistieke basis.
Legerkorps:
In de Wehrmacht gevormd door een
staf die voor een bepaalde opdracht
en voor een bepaalde tijd divisies en
andere eenheden onder bevel kreeg.
Zo ontstond een flexibele staf, waarmee tijdens de operatie de span-ofcontrol binnen een leger beheersbaar werd gemaakt.

RODE LEGER
FORMATIE OF EENHEID
Front:
Grootste formatie, rechtstreeks
aangestuurd door de Generale Staf
in Moskou, bestaande uit een aantal (drie tot zeven) legers, pantserlegerkorpsen en steunende troepen. De Russische fronten hadden
een omvang van 300.000 tot zelfs 1
miljoen man.

TEKEN
XXXXX

Leger:
Formatie met een omvang van
80.000 à 120.000 man, meestal bestaande uit drie legerkorpsen en
soms een pantserlegerkorps of een
pantserdivisie.

XXXX

Legerkorps:
Een formatie met een omvang van
12.000 à 60.000 man, meestal bestaande uit drie infanteriedivisies,
300 à 400 vuurmonden, steunende
eenheden en soms 200 à 400
tanks.

XXX

Of verkort:
55xxx

Divisie:
XX
Eenheid met een vaste samenstelling, bestaande uit ong. 13.656 man,
maar in januari 1945 aan het oostfront vaak niet meer dan 3000 à
Verkort:
5000 man. De artillerie in de divisie
211xx
bestaat uit 36 vuurmonden. De divisie had ook een logistieke functie.
Indien het teken
wordt gebruikt, duidt dit op
een pantser- of tankeenheid. Dit betekent niet dat
de eenheid geheel gepantserd is; meestal geldt dat
voor een beperkt deel.

Divisie:
Eenheid met een vaste samenstelling met een omvang van 11.780
man, 68 vuurmonden en steunende eenheden

TEKEN
XXXXX

XXXX

Of verkort:
38xxxx

XXX

Of verkort:
82xxx

XX

Er wordt in het Rode Leger onderscheid gemaakt
tussen infanterieformaties, tankformaties en gemechaniseerde formaties. Naarmate zo’n formatie
meer tanks heeft is de personeelsomvang kleiner.
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5
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x

xx

xx

292

50
XXXX

xx

547
XX
203

14
XXX

XXXX

170XX
558
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20

31

xx
xx
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XXX

XXXX

xx

xx

55

2

xx

131

XXX

HG = Herman Göring
GD = Garde
WITR FR = Witrussich

11 GD
XXXX

XX
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2

3 WIT FR
XXX

549XX
61

28

XXX

XXXX

28
XXXX

xx

367

A

XXXXX

XXXX

xx

50

XXXXX

5

2 HG
XXX

MITTE

xx

xx

HG

4

39
XXXX

xx

xx

349

XXXXX

xx

xx

69

XXX

xx

561
XX
56
1

XXXX

43
XXXX

xx

286

9

STAVKA

xx

xx
xx
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2 WIT FR

BELANGRIJKSTE HOOFDROLSPELERS:
Adolf Hitler
Führer, staatshoofd en rijkskanselier tegelijk. Vanaf 4 februari 1938 bovendien opperbevelhebber der
Wehrmacht (onder opheffing van de functie van minister van oorlog) en vanaf 19 december 1941 ook nog
eens bevelhebber van het leger (Oberbefehlshaber des Heeres).
Generaloberst Georg-Hans Reinhardt
Op 15 augustus 1944 wordt Reinhardt (tot dat moment commandant van
3 Pantserleger) benoemd tot commandant van Legergroep Midden. Hij
heeft tevoren in de Westveldtocht in 1940 naam gemaakt als legerkorpscommandant bij nadering door de Ardennen en de inbraak in de Franse
verdediging. Na de Balkancampagne is hij voortdurend ingezet aan het
oostfront o.a. bij Leningrad, Moskou en Smolensk. Als commandant van 3
Pantserleger is hij met zijn ernstig verzwakte leger ontsnapt aan de vernietiging in de Russische operatie ‘Bagration’. Als commandant van Legergroep Midden ziet hij kans aan de oostgrens van Oost-Pruisen met de sterk
gesleten eenheden een nieuwe verdediging op te bouwen. Reinhardt is
docent krijgsgeschiedenis tijdens de Führergehilfenausbildung 1928/29
geweest, waar Hoβbach cursist was. “Een karaktervol persoon met de
juiste overtuiging” zegt Hoβbach over Reinhardt.

Generaal Friedrich Hoβbach
Hoβbach wordt op 1 april 1934 geplaatst bij de Generale Staf. Van 4 augustus 1934 tot 28 januari 1938 is hij bovendien Wehrmachtadjudant bij
Adolf Hitler. In deze functie stelt hij het zgn. Hoβbach-Protokoll op, een
achteraf-verslag van een vergadering op 5 november 1937, waarin Hitler
voor de eerste keer aan zijn bevelshebbers duidelijk maakt dat hij een aanvalsoorlog wil voeren om zijn ideeën over ‘Lebensraum’ te realiseren. Dit
verslag heeft een grote rol gespeeld in de processen van Neurenberg. In
het kielzog van de Blomberg-Fritsch-crisis wordt hij ontheven van zijn functie. Hij wordt daarna regimentscommandant en neemt deel aan de Polenveldtocht en operatie ‘Barbarossa’. Over deze ervaringen publiceert hij
een boek en enkele artikelen. In 1942 wordt hij commandant van 31 Infanteriedivisie. In deze functie raakte hij ernstig gewond, maar hij herstelt na
enige tijd weer. In mei 1943 wordt hij legerkorpscommandant en op 19 juli
1944 wordt hij benoemd tot commandant van 4 Leger. Hij heeft nooit enige relatie met de partij gehad en
stelt zich sterk apolitiek op. Zijn boek ‘Zwischen Wehrmacht und Hitler, 1934-1938’ is een nabeschouwing op
zijn periode als adjudant van Hitler, waarin duidelijk wordt hoe Hitler in de loop van de tijd alle macht naar
zich toe trekt en hoe figuren als Göring, Hess, Himmler, Bormann de legerleiding (von Blomberg, von Fritsch
en Beck) zich tegen elkaar uit laat spelen.
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HOOFDSTUK 1
DOCTRINE EN DOCTRINEVORMING
De capaciteit die een militaire organisatie en haar eenheden leveren om strategische functies te vervullen,
wordt wel gedefinieerd met het begrip ‘militair vermogen’. Dit militaire vermogen bestaat niet alleen uit
personeel en materieel, maar ook uit factoren als bereidheid, cohesie, leiderschap, doctrine en vernieuwend
vermogen. Het militaire vermogen wordt vaak weergegeven in een model, bestaande uit drie elkaar overlappende en samenhangende componenten:
‒ een fysieke component: het personeel en materieel georganiseerd in een bepaalde structuur,
‒ een mentale component: de menselijke factoren zoals motivatie, effectief leiderschap, cohesie,
‒ een conceptuele component: de intellectuele basis en het theoretische fundament voor de inzet van
eenheden en troepen.
In dit hoofdstuk wordt de conceptuele component van de Wehrmacht besproken voor zover die relevant is
voor de operaties van Legergroep Midden en 4 Leger in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Deze
operaties worden gekenmerkt door begrippen als verdedigend gevecht, afbreken van het gevecht, vertragend gevecht en terugtocht. Tot de conceptuele component behoren in de eerste plaats de heersende en
algemeen geaccepteerde opvattingen en ideeën over militaire operaties, meestal samengevat in het begrip
‘doctrine’. Dit is de formele uitdrukking van het militaire denken, geldig voor een bepaalde tijd. Teruggrijpende op de oorspronkelijke betekenis van het woord doctrine is het ook wel datgene wat (aan)geleerd
wordt, de leerstof. Krijgsmachten stellen hun doctrine in de regel op schrift in de vorm van richtlijnen, voorschriften,1 publicaties, enz. In het verleden werd een doctrine exercitiereglement en later gevechtshandleiding genoemd. De belangrijkste functie van doctrine is het bewerkstelligen van eenheid van opvatting, zodat
er een gemeenschappelijk begrip over het uitvoeren van operaties bestaat. In de tweede plaats behoort tot
de conceptuele component ook het vermogen om deze doctrine aan te passen aan nieuwe ervaringen of om
deze geheel te vernieuwen. Dit aanpassings- of vernieuwingsproces kan in een krijgsmacht gestructureerd
zijn, maar het kan ook een geïmproviseerd karakter hebben, bijvoorbeeld op initiatief van lagere commandanten en in tijd en plaats aangepast aan de situatie.2
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de Duitse historie van de opvattingen over terugtocht en vertraging, de doctrine voor het verdedigend en vertragend gevecht en de aanpassingen in het laatste oorlogsjaar
aan de orde. In dit hoofdstuk wordt het woord defensief gebruikt als overkoepelend begrip op operationeel
niveau voor een reeks gevechten die een aanvaller de doorgang door een bepaald gebied wil ontzeggen. Bij
het afbreken van het gevecht wordt het vuurcontact met de vijand volgens een bepaalde techniek verbroken.
Het afbreken van het gevecht kan worden gevolgd door een terugtocht, waarbij men buiten gevechtscontact
probeert te blijven, of door een vertragend gevecht en vertragende gevechtsacties. In de vertraging wordt
vanuit opstellingen de tegenstander herhaaldelijk tot ontplooien (innemen van een aanvalsformatie) gedwongen, wat tijdwinst oplevert. Verdediging is een generieke term voor het behouden van terrein; vertraging is een generieke termen voor het prijsgeven van terrein in ruil voor tijd onder behoud van eigen gevechtskracht.
1

Het woord ‘voorschrift‘ wil niet per se zeggen dat het om een voorgeschreven wijze van handelen gaat; zo’n publicatie krijgt in de regel deze benaming in een reeks boekwerken die ‘voorschriften’ of ‘reglementen’ wordt genoemd.
2
A. de Munnik, ‘Algemene inleiding in militaire strategie en operaties’ in: S.N. Mengelberg e.a. ed, Inleiding Krijgswetenschappen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2010, pp. 390-391.
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Ontwikkeling van de doctrine over de vertraging tot het begin van de Tweede Wereldoorlog
Een veldslag heeft in de oudheid het karakter van een tweekamp. De opkomst van het vuurwapen zorgt
daarna voor een ‘vrije ruimte’ tussen de tegenstanders: het waarnemings- en schootsveld. Commandanten
kunnen daardoor eerder dan voorheen beslissingen nemen. Bij het onderkennen van een mogelijk verlies
van een veldslag kan een besluit tot terugtrekken worden genomen, zodat resterende middelen behouden
blijven of tijd wordt gewonnen. De terugtocht op het laatste moment of op een voor de vijand onverwacht
moment, wordt het geëigende middel om zich aan een beslissende slag te onttrekken en dan later – onder
meer gunstige krachtsverhoudingen – opnieuw het gevecht aan te gaan. Zo is voor de Romeinse veldheer
Fabius Cunctator (de ‘vertrager’) en voor Frederik de Grote de terugtocht een middel. Ook Blücher en Gneisenau zien geen andere mogelijkheid in hun strijd tegen Napoleon in Sleeswijk en Saksen. In de 19e eeuw is
er geen andere oplossing dan de terugtocht om zich aan een dreigende nederlaag te onttrekken. De gevechtsformaties zijn nog te star en de vuurwapens te onderontwikkeld om tijdens een terugtocht enig hinderend effect op de vijand te realiseren.
De grote militaire denker Von Clausewitz onderkent in zijn ‘Vom Kriege’ twee gevechtsvormen: de aanval en
de verdediging. Hij ziet daarbij de verdediging als een sterkere vorm van oorlogvoeren, echter met een negatief doel. Hij onderkent dat de verdediging over kan gaan in een terugtocht naar het kernland van een staat
(bijv. Rusland in 1812), waarbij de vijand niet door het zwaard, maar door zijn eigen inspanningen te gronde
gaat. Dit gebeurt door “afgemeten dagelijkse weerstand, zo lang het evenwicht in de strijd maar bewaard
blijft en waarbij de eigen zijde zich aan een nederlaag onttrekt en tijdig gebied prijsgeeft”.3 Deze tijdwinst die
Clausewitz het ‘temporiseren’ noemt, is daarmee een middel om in een later stadium een overwicht te realiseren dat aan de landsgrens nog niet bestond.
Het Duitse Exercitiereglement van 1888 vermeldt weliswaar de mogelijkheid van een vertragend gevecht
(hinhaltendes Gefecht), maar geeft hier verder geen uitwerking aan. Het vertragend gevecht wordt samen
met het afbreken van het gevecht voor het eerst in het Exercitiereglement van 1906 als zelfstandige gevechtsvorm uitgediept. Volgens dit voorschrift is het mogelijk om tijdwinst te behalen en een gevecht vertragend te voeren door de vijand bezig te houden, totdat het ingrijpen door een nevencolonne op een andere
naderingsas of door een omtrekkingsafdeling effectief wordt. De vertraging schept dus gunstige voorwaarden voor andere operaties. De uitvoering vereist artillerie en infanterie op een grote breedte die beide op
grote afstand het vuur openen.4 Het afbreken van het gevecht wordt in dit voorschrift slechts in een enkele
paragraaf beschreven; hoofdgevechtsvormen blijven aanval en verdediging.5
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vinden soms gevechten plaats die het midden houden tussen een beweeglijke verdediging en een vertraging, vooral aan het oostfront. De gevechten laten daarmee wel de behoefte
aan een doctrine voor de terugtocht en de vertraging zien, maar tot een structurele weergave in regels en
aanwijzingen voor het tactische niveau komt het niet. Wanneer de Amerikanen in 1918 een groot overwicht
te velde brengen, zegt de latere generaal Ritter von Leeb “dat we van de verdediging over moeten gaan op
een vertragend gevecht”.6

3

Carl von Clausewitz, Vom Kriege, Bonn: Dümmlers Verlag 1980, pp. 784-785.
Kriegsministerium, Nr. 11258, Exerzier-Reglement für die Infanterie, München: 1906, p. 117.
5
Erich Vad, `Die Verzögerung, einige grundsätzliche und kriegsgeschichtliche Anmerkungen‘, in Kampftruppen, nr. 1
(1981), pp. 28-31.
6
Militärgeschichtliches Forschungsamt, `Die Verzögerung‘, in Truppenpraxis, Beiheft 1 (1987), p. 38.
4
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Op operationeel niveau worden de bevelhebbers aan oost- en westfront vaak geconfronteerd met het geordend opgeven van grotere gebieden, maar deze bewegingen hebben zelden het karakter van een vertragend
gevecht. In de operationele strategie komen vooral aspecten van het optreden op de binnenlijnen tot uiting,
zoals tijdwinst, hernieuwde concentratie van middelen, frontverkorting en slijtage van de tegenstander.
De situatie van de Reichswehr in het interbellum wordt na de verloren oorlog hoofdzakelijk bepaald door het
Verdrag van Versailles dat een effectieve verdediging van Duitsland onmogelijk maakt. Deze ongunstige strategische situatie levert ook de criteria voor de doctrine en de opleiding en training. Dat het Duitse leger zich
los maakt van de loopgraafervaringen uit de Eerste Wereldoorlog, blijkt vooral in de gevechtshandleiding
met de titel ‘Führung und Gefecht der verbundenen Waffen’ van september 1921, waarop vooral von Seeckt
zijn stempel heeft gedrukt. Basisgedachte is een concept dat mentale beweeglijkheid, snelle afwisseling van
de gevechtsvormen en verrassende verschuivingen van zwaartepunten benadrukt. Daarbij ontstaat het concept van een beweeglijk gevoerd defensief met een stelsel van in de diepte gegroepeerde steunpunten. “Ook
al is de krachtsverhouding nog zo ongunstig, de verdediger moet steeds streven de verdediging met een
aanval te beëindigen en hiermee de vijand beslissend verslaan”.7 Ten minste de voorste rand van het weerstandsgebied, nu formeel Hauptkampflinie genoemd, moet uiteindelijk door een tegenaanval hernomen
worden.
Deze gevechtshandleiding van 1921 zegt over het vertragend gevecht niet veel meer dan het Exercitiereglement uit 1906, maar voegt in par. 4/4 wel een kenmerkende spanning toe: “Tegenover de troepen moet de
bijzondere doelstelling van dit gevecht niet tot uitdrukking worden gebracht”. Deze spanning wordt in 1931
in de ‘Richtlinien für die Führung des hinhaltenden Kampfes‘ versterkt: „Bij de doelstelling van het vertragend
gevecht wordt het behoud van de eigen gevechtskracht als een voorwaarde beschouwd. Maar dit vindt haar
grens in de noodzaak, de tegenstander onophoudelijk tot het verbruik van personele en materiele middelen
te dwingen”. Het begrip weerstandszone, begrensd door weerstandslijnen wordt ingevoerd om in tijd en
ruimte het vertragend gevecht te coördineren. Terwijl de doelstelling voor de eerste keer helder wordt beschreven, ontstaan nu problemen bij de uitvoering, in het bijzonder over het moment van losmaken van de
tegenstander en het afbreken van het gevecht. De beweeglijkheid in de Reichswehr is niet veel hoger dan
tijdens de Eerste Wereldoorlog; het gros van de troepen is nog gebonden aan de marssnelheid van de infanterie. Bovendien blijft de dracht van de wapensystemen tot ver in de jaren dertig beperkt, waardoor de
evechten zich op zo’n korte afstand afspelen dat het afbreken zonder verliezen nagenoeg onmogelijk is. Een
evenwichtige verhouding tussen uitwijken en weerstand bieden is er nog niet. Belangrijk is wel dat bij een
vertragend gevecht wordt afgezien van een Hauptkampflinie, waarmee een fundamenteel onderscheid met
de verdediging wordt gesanctioneerd. In de verdediging is deze Hauptkampflinie is een soort psychologische
muur die tot het uiterste behouden moet blijven.
In 1933 verschijnt een nieuwe gevechtshandleiding met de titel ‘HDv 300/1, Truppenführung’, nog steeds
onder invloed van de geostrategische beperkingen van het Verdrag van Versailles. Het vertragend gevecht
wordt nu niet meer als een zelfstandige gevechtsvorm gezien, maar als een gevechtsvorm in het kader van
een overkoepelend defensief (Abwehr), naast de verdediging. Kenmerkend voor de verdediging is dat: “het
terrein dat verdedigd moet worden, het weerstandsgebied [Hauptkampffeld] is en dat dit tot het uiterste
behouden moet worden. Dit vereist wel een diepe groepering […] een plaatselijk loslaten is mogelijk […] en

7

Kriegsministerium, Führung und Gefecht der verbundenen Waffen, Berlin: Druck und Verlag der Reichsbücherei 1921,
par. 487.
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maakt het mogelijk de verdediging in de diepte voort te zetten, ook wanneer de vijand in het weerstandsgebied is doorgedrongen”.8 Daarnaast worden andere opties onder bepaalde omstandigheden toegelaten. Zo
blijft het sedert de eeuwwisseling beschreven vertragend gevecht – strijd om tijdwinst onder het prijsgeven
van terrein – een mogelijkheid om aan een terugtocht een andere inhoud te geven. Afbreken van het gevecht
en terugtocht zijn altijd al opties voor kritische situaties geweest; weerstand bieden bij vijandelijk overwicht
mag slechts plaatsvinden zo lang dit zinvol is, zowel op het niveau van divisie als voor het hele 100.000-manleger. Het afbreken van gevecht moet plaatsvinden wanneer een voortzetting van het gevecht geen uitzicht
op succes biedt of door het afbreken een nederlaag wordt vermeden. Het kan gebeuren op eigen initiatief,
als op bevel van een hogere commandant. Hiermee ontstaat in het defensief vrijheid van handelen: Het kan
zowel verdediging, vertraging als terugtocht inhouden.
In de gevechtshandleiding van 1933 worden het vertragend gevecht en vertragende gevechtsacties vooral
als een improvisatie in het gevecht gezien. Ook in deze versie ontbreekt de Hauptkampflinie en geeft de
‘weerstandslijn’ meer vrijheid van handelen. Tussen de weerstandslijnen moet het achtervolgen door de vijand vertraagd worden en moet tijd voor het inrichten van de volgende weerstandslijn gewonnen worden.
Hiertegen ontstaat echter veel weerstand. In een reeks artikelen in vaktijdschriften in 19369 en gebaseerd op
ervaringen bij oefeningen groeit de kritiek. Vooral de complexiteit van dit gevecht is in strijd met de regel dat
alleen het eenvoudige in de oorlog succes heeft. Het gevolg is een wijziging in 1938 waarin bijvoorbeeld is
opgenomen dat het gevecht in een weerstandslijn zo vroegtijdig moet worden afgebroken dat een geordende terugtocht mogelijk is. Anderzijds blijft de regel dat de divisiecommandant, en in noodgevallen de
bataljonscommandant, toestemming mag geven voor het loslaten van een weerstandslijn, gehandhaafd.10
De Chef van de Generale Staf, Halder, sluit zich hier aan het begin van de Westveldtocht in 1940 bij aan:
“Deze in het 100.000-man-leger vaak beoefende gevechtsvorm moet worden afgeschaft, omdat de omstandigheden zijn gewijzigd en in de Polenveldtocht de hardnekkigheid van de verdediging hieronder heeft geleden.”11
Hoe meer de situatie van Duitsland zich aan het begin van de Tweede Wereldoorlog politiek consolideert en
hoe sterker de Wehrmacht wordt, hoe meer het vertragend gevecht op de achtergrond raakt. Alleen generaal
Ritter von Leeb had in een studie in 1937 nogmaals de kracht en de effectiviteit van een beweeglijk gevoerde
verdediging benadrukt op grond van ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog. Daartoe behoort ook het vertragend gevecht als een zelfstandige, derde gevechtsvorm. Maar in december 1939 wordt de vertragende weerstand als vorm van het defensief helemaal geschrapt; het defensief kent op tactisch niveau nog maar één
vorm, namelijk de verdedigend gevecht. Leidt de verdediging niet tot een beslissend succes […] dan wordt
het gevecht afgebroken en wordt de verdediging achterwaarts verlegd of wordt teruggetrokken”.12 De vrijheid van handelen wordt daarmee aanmerkelijk beperkt.
Toch blijft de vertraging vlak voor het uitbreken van de oorlog op operationeel niveau nog even aan de orde.
In het plan ‘Rood’ tegen een Franse aanval of in het plan ‘Groen’ tegen een Frans-Tsjechische aanval is –
naast een snelle, geconcentreerde tegenaanval in een zwaartepunt – een vertragend optreden buiten de
zwaartepunten voorzien. De tijdgeest en de successen in het eerste oorlogsjaar staan een verdere ontwikkeling van het denken over het defensief in de weg. Terugtocht en vertragende weerstand worden steeds meer

8

Kriegsministerium, Truppenführung, Berlin: 1936, dazu Einlegeheft D 36 vom 1.5.1938, pp. 179-181.
Militärgeschichtliches Forschungsamt, `Die Verzögerung‘, in Truppenpraxis, Beiheft 1 (1987), voetnoot 61.
10
Ibidem , p. 39.
11
Ibidem, voetnoot 75.
12
Oberkommando des Heeres, Merkblatt 18/5 van 15 dec 1939.
9
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beschouwd als een vorm van lafheid. Daarmee doen in feite nationaalsocialistische ideeën hun intrede in de
doctrine en wordt de wil een dominante factor.
Met deze geschreven doctrine, weergegeven in ‘Truppenführung’ van 1933 en de latere wijzigingen en aanvullingen, gaat de Wehrmacht de Tweede Wereldoorlog in. De enige optie voor het defensief is het behoud
van het Hauptkampffeld, hetzij voorin, hetzij in de diepte. Beweeglijkheid beperkt zich tot dit weerstandsgebied. Het planmatig en weloverwogen prijsgeven van terrein om daarmee tijd te winnen, is uit den boze. Het
tactische (en omstreden) argument is dat niet-gemotoriseerde infanterie hiertoe niet in staat is. Nog groter
is de invloed van het onverwacht gunstige verloop van de Westveldtocht in 1940. Deze leidt tot een overwinningseuforie bij de politieke en militaire leiding en het geloof dat de Wehrmacht in staat is een strategisch
sterkere tegenstander te verslaan door superioriteit op het operationele niveau. Daarnaast wordt in de propaganda het nationaalsocialistische mensbeeld als belangrijkste factor voor de vermeende superioriteit opgevoerd. In feite wordt daarmee de confrontatie met een sterkere tegenstander ontkend, dan wel gebagatelliseerd. De operatie ‘Barbarossa’ laat echter zien dat dit geloof in de eigen superioriteit onterecht was.

Ontwikkeling van de opvattingen over de vertraging tijdens de Tweede Wereldoorlog
Het is een ‘natuurlijke’ wetmatigheid dat bij een sterk vijandelijk overwicht op tactisch niveau de balans tijdelijk hersteld kan worden door een vertragend optreden. In november 1941 komt de eerste confrontatie
tussen theorie en praktijk al wanneer Legergroep Zuid als reactie op een sterke Russische tegenaanval 1
Pantserleger bij Mariupol tot achter de Mius wil laten terugkeren. Een verbod hiertoe van de Generale Staf
in Berlijn leidt tot het ontslag van de commandant van de legergroep, von Rundstedt. Maar ook zijn opvolger,
von Reichenau, kan een terugkeer achter de Mius niet voorkomen.
De ervaringen aan het oostfront dwingen de Generale Staf zich vanaf dat moment toch bezig te houden met
de problematiek van het optreden tegen een vijandelijk overwicht onder de noemer van een beweeglijke
verdediging. Maar over het afbreken, de vertraging en de terugtocht mag verder niet al te openlijk gesproken
worden. Zo ontwikkelt zich in 1942 en daarna zoiets als een ‘beweeglijk defensief’ om, ondanks de orders tot
behoud van terrein, toch tegemoet te komen aan de feitelijke, operationele omstandigheden. Kenmerkend
is wat de stafchef van 2 Leger, generaal von Tresckow hierover in juli 1944 schrijft: “De legergroep draagt
ook in de huidige situatie steeds een starre verdediging op, in de hoop dat daardoor tenminste een vertragende weerstand wordt geboden. De legergroep vreest dat wanneer een vertragende weerstand formeel
wordt toegestaan, daaruit nog snellere bewegingen in westelijke richting zullen volgen”.13 De latere generaal
Niepold schrijft dat het “blijft bij een bevel tot ‘verdediging’, maar het leidt tot ‘vertraging’ in de praktische
uitvoering”.14
Terwijl de formele doctrine vooral gebaseerd is op de infanteriezware Wehrmacht van voor de oorlog, doen
de legers en de legergroepen aan het oostfront nieuwe ervaringen op door de groei van het pantserwapen
en andere technologische en organisatorische ontwikkelingen. Zo wordt het nu voor gepantserde eenheden
mogelijk opstellingen los te laten onder vijandelijk vuur zonder al te veel verliezen. De dracht en de nauwkeurigheid van de artillerie worden zo groot, dat de tegenstander op grote afstand kan worden aangegrepen,
zodat die tegenstander gedwongen wordt een aanvalsformatie in te nemen, met tijdwinst als gevolg. De
invoering van een anitankkanon bij de infanterie met een steeds grotere dracht en doorslagvermogen heeft
13

Rainer Glorius, `Kein taktisches Geplänkel mehr, Verzögerung – eine Gefechtsart im Wandel‘, in Truppenpraxis,
3/1992, p. 239.
14
Gerd Niepold, Mittlere Ostfront 1944, Herford: E.S. Mittler & Sohn GmbH 1987, pp. 108-112.
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hetzelfde effect. Het optreden in bataljons en regimenten van gemengde samenstelling van gemotoriseerde
of gemechaniseerde infanterie, tanks, antitankwapens, mortieren en artillerie geeft het lagere niveau meer
flexibiliteit. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk te velde inhoud te geven aan het bieden van vertragende weerstand tegen de superieure tegenstander, waarmee de legers na de winter 1941/42 steeds meer
worden geconfronteerd.
De militaire leiding van de campagnes van de Wehrmacht is verdeeld over het Oberkommando der Heeres
(OKH) met de Generale Staf voor de operaties aan het oostfront en het Oberkommando der Wehrmacht
(OKW) met de Wehrmachtführungsstab voor de operaties aan alle andere fronten. Deze Generale Staf in
Berlijn wordt tijdens de oorlog in sterke mate geleefd door de gebeurtenissen aan het oostfront en de instandhouding van de legers. Het vastleggen van opvattingen en geleerde lessen leidt vaak tot politieke discussie en krijgt geen prioriteit. Zelfs de tactische handleidingen aan het einde van de oorlog weerspiegelen
nog steeds de stand van 1917. Zo beschrijft het ontwerp van HDv 130/20, ‘Führung des Grenadierregiments’
uitgegeven in maart 1945 (!) nog steeds: “De verdediging vindt plaats op vaste frontlijnen door een zwak
bezette loopgraaf in front en op 300 à 600 meter daarachter een tweede loopgraaf, die de voor de infanterie
noodzakelijke diepte geeft. Beide loopgraven vormen samen de Hauptkampflinie. De bezetting van de Hauptkampflinie moet het sterkste vijandelijke vuur kunnen doorstaan en de aanstormende vijand bestrijden of in
een nabijgevecht vernietigen.”15 Een realistische doctrine ontbreekt in feite; er komen slechts aanwijzingen
die de vrijheid van handelen van commandanten aan banden leggen. Zo is er bijvoorbeeld de aanwijzing16
over vestingen. Hieraan wordt per definitie een operationele betekenis gegeven; zij moeten ter rondomverdediging worden ingericht, zij moeten worden uitgebouwd met permanente versterkingen (beton), zij moeten zich laten insluiten (en daarmee grote delen van de vijand binden), en zij moeten zo voorwaarden creëren
voor succesvolle tegenoperaties. De aanwijzing en ontheffing van vestingen en vestingcommandanten is een
bevoegdheid van de Führer.
Formeel is tot het einde van de oorlog de ‘Truppenführung’ uit 1933 van kracht voor de verdediging, het
afbreken van het gevecht en de terugtocht.17 Het gebrek aan een formele doctrine voor de vertraging en de
feitelijke operationele omstandigheden leiden ertoe dat de legergroepen en legers op eigen initiatief interne
aanwijzingen opstellen om toch de nodige eenheid van opvatting te verkrijgen. Een voorbeeld hiervan is de
uitwerking naar de Groβkampfgliederung. Naarmate de oorlog vordert, wordt de Sovjet-artillerie steeds sterker en begint zij een hoofdrol te spelen. Dit leidt tot voorbereidende beschietingen voorafgaande aan een
aanval, die de Hauptkampflinie omploegt en onbruikbaar maakt en tot grote verliezen leidt. Deze artillerieconcentratie wordt in het laatste oorlogsjaar gevormd door wel 150 tot 300 vuurmonden per strekkende
kilometer front in het zwaartepunt; zij voeren een voorbereidende beschieting van meer dan twee uur uit
volgens een vuurschema. Om zich hieraan te onttrekken moet de voorste lijn worden losgelaten, voordat de
vijandelijke beschietingen losbarsten en wordt het gros van de bezetting van deze lijn teruggehaald naar de
tweede of derde lijn. Zo mogelijk worden daarachter nog meer verdedigingslijnen ingericht om op terug te
kunnen vallen. Naast de ontplooiing van infanterie in lijnen (soms aaneengesloten loopgraven, maar soms
ook een reeks van samenhangende opstellingen) worden tussen de lijnen weerstandsnesten met antitankwapens ingericht om de Russische tanks van de infanterie te scheiden. Dit draagt bij aan de vernietiging van

15

Militärgeschichtliches Forschungsamt, `Die Verzögerung‘, in Truppenpraxis, Beiheft 1 (1987), voetnoot 103.
Chef OKW/WFSt/Op/Qu.2 (II), Nr. 0850/45 geh. vom 30.1.1945, Anlage, BA/MA, inv. nr. RH 19-II/258.
17
John A. English, Marching through Chaos, Westport: Praerger Publishers 1998, pp. 98-104.
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doorgedrongen tanks. Het begrip
Groβkampfgliederung en haar uitwerking18 heeft nooit in formele publicaties
gestaan, maar komt wel terug in verschillende aanwijzingen van de legergroepen
en legers.

Doctrinevorming binnen 4 Leger
In juli 1944 wordt Legergroep Midden
met 4 Leger in Wit-Rusland verslagen en
trekken hun restanten zich terug richting
Oost-Pruisen. In weerwil van de opdrachten van de Führer heeft de commandant
van Legergroep Midden, generaal-veldmaarschalk Busch, de HKL niet behouden
en is hij overgegaan op een terugtocht
om zo veel mogelijk troepen te redden
van insluiting door het Rode Leger. Hitler
schuift de verantwoordelijkheid voor
deze catastrofe volledig op Busch en ontheft hem van zijn commando. 4 Leger
houdt op 8 juli feitelijk op te bestaan, nadat zij bij Minsk was ingesloten. Delen
van 4 Leger met haar commandant, generaal von Tippelskirch ontkomen aan de
insluiting en trekken zich terug richting
Oost-Pruisen. Von Tippelskirch raakt op
Figuur 1-1: Schematische weergave van de Groβkampfgliedering 1944/45
18 juli zwaar gewond als gevolg van een
vliegongeval en op 19 juli wordt generaal Hoβbach benoemd tot zijn opvolger. Hoβbach heeft een ruime
ervaring aan het oostfront als divisie- en legerkorpscommandant. Hij bouwt veel ervaring op met het voeren
van het defensief tegen het steeds sterker wordende Rode Leger. Nadat hij zich op 21 juli op zijn commandopost in Augustow meldt, begint hij 4 Leger opnieuw op te bouwen. Naast de integratie van personele en
materiele aanvullingen besteedt hij met hoogste prioriteit veel aandacht aan het herstel van vertrouwen,
orde en regelmaat. Bovendien wordt hij geconfronteerd met het feit dat Duitsland in zijn vierde oorlogsjaar
nog steeds geen effectieve, defensieve doctrine voor het oostfront heeft ontwikkeld.19 Eenheid van opvatting
is daardoor afhankelijk van het initiatief, het verantwoordelijkheidsgevoel en de intellectuele capaciteiten
van commandanten. Vanuit deze gedachte en in samenspraak met zijn legerkorps- en divisiecommandanten
wordt een eigen tactiek ontwikkeld, waarmee de gevechten in de winter 1944/45 worden aangegaan. Ten
slotte investeert Hoβbach in een intensief opleidings- en trainingsprogramma, om de afgesproken doctrine
te internaliseren. Naast het geven van herhaalde, schriftelijke aanwijzingen omvat dit ook het houden van
kaartoefeningen en het frequent bespreken en evalueren van alle mogelijkheden.
18

Het achterliggende idee van de Groβkampfgliederung stamt uit het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en komt
ook terug in de doctrinepublicaties in het interbellum. Vanaf eind 1942 wordt in de doctrine de vrijheid van handelen
formeel beperkt.
19
Friedrich Hoβbach, Die Schlacht um Ostpreuβen, Überlingen, Otto Dikreiter Verlag 1951, pp. 22-23.
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Na de eerste gevechten op de nadering naar Königsberg in oktober 1944 geeft Hoβbach op 11 november een
aanwijzing20 uit waarin hij de ervaringen van die gevechten onder woorden brengt.
De Russen hebben ons optreden voor de Groβkampf onderkend. Uit buitgemaakte documenten
blijkt dat de voorbereidende beschieting voortaan plaatsvindt op de eerste en de tweede loopgraaf en dat de aanval met infanterie en tanks direct op de tweede loopgraaf wordt ingezet.
Consequenties voor ons:
‒ Terugname uit de HKL in de tweede loopgraaf moet onopgemerkt blijven. De HKL wordt
door de achterhoede pas ontruimd wanneer de voorbereidende beschieting begint, zodat
de aanvaller zo lang mogelijk in het ongewisse blijft en te vroeg ontplooit.
‒ De tweede loopgraaf moet minstens net zo sterk uitgebouwd worden als de HKL en zij
moet vroegtijdig verkend en georganiseerd worden.
‒ Omdat de Russen vooraf verkenningsaanvallen van bataljons- en regimentssterkte uitvoeren, is het noodzakelijk dat na het afslaan van deze aanvallen alle zware wapens verwisselopstellingen betrekken. 6 Legerkorps moet beproeven hoe artilleriestellingen in te roken zijn, zodat zij aan het zicht van vijandelijke jachtbommenwerpers worden onttrokken.
‒ De grotere reserves mogen niet te vroeg worden uitgedeeld. Eerst moet duidelijkheid
over het zwaartepunt van de aanval bestaan.
‒ De Panzerauffanglinie is van kracht zodra de artillerie haar stellingen heeft betrokken. De
artillerie heeft hier een taak in het gevecht, naast het verlenen van vuursteun.
‒ Commandoposten voor divisies en legerkorpsen moeten steeds ter rondomverdediging
worden ingericht.
Ik verbied het afgeven van storend vuur door de artillerie; het nuttig effect staat in geen verhouding tot de kosten aan munitie. Het doorkruisen van de vijandelijke aanvalsvoorbereidingen is de
belangrijkste taak van de artillerie. De artillerie vecht steeds met vuursalvo’s van ten minste een
afdeling.
Het afweren van vijandelijke patrouilles is een taak van de infanterie. Daarmee moet de artillerie
onopgemerkt blijven, zodat zij ongeschonden is op het moment van de vijandelijke aanval.
Deze tekst is typisch voor een te velde ontwikkelde doctrine die tegemoet komt aan recente ervaringen en
die de leemten opvult van de formele doctrine. Maar zij blijft wel zo veel mogelijk in lijn met de door de
hoogste leiding gegeven opdrachten. De aanwijzing richt zich niet alleen tot de hogere niveaus van legerkorps
en divisie, maar is generiek toepasbaar door het hele leger. Zo’n doctrine wordt generiek beschreven om
houvast te bieden voor een gemiddelde situatie. Voor de uitvoering wordt op deze basis een tactiek ontwikkeld, die zich aanpast aan het terrein, de tegenstander en de beschikbare middelen. Deze tactiek wordt ontwikkeld in een besluitvormingsproces en verwoord in een operatieplan of operatiebevel. Zo zijn bij 3 Pantserleger, dat noord van 4 Leger optreedt, soortgelijke aanwijzingen uitgegeven; in hun praktijk komen zij tot de
voorbereiding van zes weerstandslijnen.
Na een kaart- en zandbakoefening wordt dit op 19 november nog eens aangevuld met enkele richtlijnen:21
‒
‒
‒

Het bevel voor het innemen van de Groβkampfgliederung wordt gegeven met een codewoord via de telefoon,
in geen geval via de radio. Vanaf regimentsniveau wordt dit codewoord per ordonnans naar voren gebracht.
De Groβkampfgliederung moet voorafgaand en niet pas tijdens het gevecht worden ingenomen. Zij moet voor
dagaanbreken voltooid zijn.
Blijft de aanval uit, dan worden de volgende nacht de uitgangsposities weer ingenomen.

20

Oberbefehlshaber der 4. Armee, Nr. 9079/44 geh. vom 10.11.1944, Bemerkungen, BA/MA, inv.nr. RH 20-4/605.
Oberbefehlshaber der 4. Armee, Nr. 10034/geh. vom 19.11.1944, Richtlinien für den Abwehrkampf, BA/MA, inv.nr.
RH 20-4/605.
21
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‒

Het Hauptkampffeld loopt vanaf de voorste loopgraaf tot aan de divisiecommandoposten. Elke eenheid en elke
militair in dit gebied moet een gevechtstaak hebben en deze nauwkeurig kennen.

Opvallend is dat eerder gegeven aanwijzingen steeds verder worden verfijnd na oefeningen en discussies,
zodat inbreng van de legerkorps- en divisiecommandanten is gegarandeerd en tevens draagvlak voor de opvattingen bestaat.

Figuur 1-2: Groβkampfgliedering bij 3 Pantserleger in januari 1945 op de nadering naar Königsberg22

Op 12 januari 1945 (een à twee dagen voor het Russische offensief) verzamelt Hoβbach zijn legerkorps- en
divisiecommandanten om nogmaals zijn opvattingen te ventileren23:
‒

‒

‒
‒

De troepen in de eerste loopgraaf worden bijna steeds zo verslagen dat zij deze niet meer kan behouden; dat
heeft de ervaring geleerd. Ik wil geen starre verdediging. Zodra we in de tweede loopgraaf zitten, begint het
beweeglijke gevecht om de eerste loopgraaf, dus naar voren! Anders herhalen zich alleen maar de gebeurtenissen van de eerste loopgraaf. De Russen worden dan bestreden door onze tegenstoten en tegenaanvallen.
De Groβkampfgliedering is dus met de aanval verbonden; dat benadruk ik.
De legerkorpscommandanten moeten verbieden dat bij de nadering van vijandelijke patrouilles, kleiner dan
100 man, de artillerie wordt ingezet. De infanterie moet gedwongen worden van haar maximale schootsafstand
gebruik te maken.
Ik heb reeds drie maanden geleden de vuursalvo’s ingevoerd. De infanterie moet aan dit uitwerkingsvuur deelnemen, zeker wanneer de vijand tot de aanval overgaat.
De Artillerieschutzstellung bestaat niet; die is door Ludendorff ooit uitgevonden om de artillerie te beschermen. Er is een Panzerauffanglinie. Deze ligt vlak voor de stellingen van de artillerie.

22

United States Army War College, Art of War Symposium May 1986, A Transcript of Proceedings, Carlisle: Center for
Land Warfare 1986, p. 295.
23
Ausführungen des Herrn Oberbefehlshabers in der Chef-Besprechung am 12.1.1945, BA/MA, inv.nr. RH 20-4/623.
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‒

We kunnen nu geen meter Duits grondgebied meer opgeven. Tussen de HKL en mogelijk ver naar achter moet
dus opstelling na opstelling liggen, om deze steeds, indien mogelijk, te houden tegen vijandelijke aanvallen.
Legerkorps- en divisiestaven mogen in het gevecht alleen met mijn toestemming van locatie wijzigen.

Uit deze aanwijzingen, besprekingsverslagen en evaluaties van kaartoefeningen blijkt hoe Hoβbach de intenties van de door de Generale Staf uitgegeven formele doctrine aanpast aan de feitelijke omstandigheden te
velde. Zo is Hoβbach in staat de ervaringen van de strijd tussen 16 oktober en 5 november 1944 direct om te
zetten in een eigen doctrine. Opvallend is dat hij daarbij wel zo veel mogelijk bij de geest van de formele
doctrine blijft, want hij gebruikt geen termen als vertragend gevecht, afbreken van het gevecht of terugtocht.
Hij besluit ook met “We kunnen geen meter Duits grondgebied meer opgeven” en niet “We mogen …”.

Conclusie
De Wehrmacht heeft bij het begin van de Russische winteroffensieven in oktober 1944 nog steeds geen formele doctrine die is afgestemd op de feitelijke, operationele omstandigheden. De aanwijzingen van de Generale Staf en de Führer als opperbevelhebber zijn vooral een weerslag van politieke wenselijkheid. Legergroep Midden en in het bijzonder 4 Leger hebben geen werkbare, formele doctrine en dus bestaat er aan het
oostfront geen eenheid van opvatting over het voeren van gevechten tegen een tegenstander die een groot
overwicht heeft. De zelf geformuleerde doctrine geeft meer vrijheid van handelen, dan de formele doctrine
van de hoogste leiding beoogt. Toch blijven commandanten in hun schriftelijke aanwijzingen streven om zo
weinig mogelijk terrein prijs te geven. Het oogmerk is daarbij eerder het eigen overleven, dan het scheppen
van gunstige voorwaarden voor een voortzetting van het gevecht in de diepte.
Deze zelf geformuleerde doctrine is van onderaf tot stand gekomen op basis van de ervaringen in Wit-Rusland. Ondanks de moeilijke en zware omstandigheden is de leiding van 4 Leger in staat te leren van voorgaande operaties en deze ervaringslessen structureel te verspreiden en toe te passen. Deze structuur bestaat
naast schriftelijke aanwijzingen ook uit frequente besprekingen, commandantenevaluaties en kaartoefeningen. Het voeren van het gevecht in de diepte heeft doctrinair toch het karakter van improvisatie tussen tijdelijk verdedigen, afbreken van het gevecht, terugtocht en in beperkte mate het bieden van vertragende
weerstand.
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HOOFDSTUK 2
DE OPERATIES IN OOST-PRUISEN1
Nadat 6 Leger in januari 1943 bij Stalingrad was vernietigd, ging het strategische initiatief in de Ruslandveldtocht definitief over naar het Rode Leger. Vanaf dat moment gingen de Sovjets over tot het offensief over de
volle breedte van het oostfront van Leningrad tot de zuidelijke Oekraïne. Een Duits tegenoffensief door Legergroep Zuid in februari en maart 1943 in de oostelijke Oekraïne gaf tijdelijk en plaatselijk enige verlichting,
maar kon de ongunstige trend in de krachtsverhoudingen niet meer wijzigen. Een Duitse poging om het strategische initiatief bij Kursk in juli 1943 over te nemen, werd gesmoord in een goed voorbereid en diep geechelonneerd Russisch verdedigingssysteem. De grote verliezen en de landing van de geallieerden op Sicilië,
deden Hitler dit verlies voorlopig te accepteren. Het Russische zomeroffensief na Kursk maakte zich eind
1943 meester van de overgangen over de Dnjepr, waarna in het voorjaar van 1944 het offensief door de
westelijke Oekraïne en in de zomer door Wit-Rusland werd voortgezet. Bij dit offensief in Wit-Rusland werd
de Duitse Legergroep Midden in de operatie ‘Bagration’ bij Bobruisk, Witebsk en Minsk tussen 22 juni en 15
juli 1944 nagenoeg vernietigd en
daarmee werd de Duitse strategische positie in het oosten definitief geruïneerd. Er was nu een bres
geslagen in het Duitse defensief
van 400 km breed tussen de Pripjet-moerassen in het zuiden en de
restanten van 3 Pantserleger in
het noorden. De Russen hadden
hier vrijheid van handelen die alleen beperkt werd door hun logistieke reikwijdte.

Figuur 2-1: De situatie aan het oostfront op 18 september 1944

1

Omstreeks 27 januari 1944 had Legergroep Noord het beleg van en
het gebied rond Leningrad moeten opgeven en trok deze legergroep zich terug in Estland achter
de Narew. Bij de voortzetting van
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‒ Kurt Dieckert en Horst Groβmann, Der Kampf um Ostpreuβen, Stuttgart: Motorbuch Verlag 2002,
‒ Friedrich Hoβbach, Der Kampf um Ostpreuβen, Überlingen: Otto Dikreiter Verlag 1951,
‒ Meier-Welcker, Hans, Abwehrkämpfe am Nordflügel der Ostfront 1944-1945, Stuttgart: Deutsche Verlags Anstalt 1963,
‒ Lakowski, R., `Der Zusammenbruch der deutschen Verteidigung zwischen Ostsee und Karpaten‘ in Militärgeschichtliches Forschungsamt, Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 10/1, München: Deutsche
Verlagsanstalt 2008,
‒ John Erickson, The Road to Berlin, London: Cassell 1999,
‒ United States Army War College, Art of War Symposium May 1986, A Transcript of Proceedings, Carlisle: Center for Land Warfare 1986,
die is vervolgens getoetst aan en aangevuld met archiefstukken uit het Bundesarchiv/Militärarchiv.
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de operatie ‘Bagration’ bereikten de Russen op 31 juli 1944 de Oostzeekust west van Riga, waardoor de Legergroepen Noord en Midden van elkaar gescheiden werden. Maar op 21 augustus werd de verbinding tussen beide legergroepen door een Duitse tegenaanval weer hersteld via een smalle corridor langs de kust. Het
Russische herfstoffensief door de noordelijke Baltische fronten vanaf 5 oktober scheidde beide legergroepen
definitief van elkaar en Estland en het oostelijke deel van Letland vielen daardoor in Russische handen. Op
10 oktober stonden de Russische tanks weer aan de Oostzeekust, maar nu bij de stad Memel. 3 Pantserleger
(het meest noordelijke leger van Legergroep Midden) ging daardoor terug achter de rivier Memel en werd
gedwongen haar front draaien in noordelijke richting. Hitler weigerde de restanten van Legergroep Noord
over de Oostzee te evacueren en deze legergroep handhaafde tot het einde van de oorlog haar posities in
het Kurland, het noordwestelijke deel van Letland. Zo stond in augustus 1944 het Rode Leger grofweg in de
Baltische staten en aan de oostelijke grenzen van Duitsland, Hongarije en Roemenië, dus ook aan de oostgrens van de provincie Oost-Pruisen.
De verdediging van de provincie Oost-Pruisen tegen een veel sterkere vijand had de Duitse Generale Staf al
sedert 1870 bezig gehouden. De provincie lag toen geïsoleerd van de rest van het Duitse rijk en was daardoor
een gemakkelijke prooi voor Rusland. De verdediging werd echter sterk begunstigd door het terrein. Centraal
in Oost-Pruisen lagen de Mazurische Meren, een door waterlopen met elkaar verbonden complex van meren,
dat voor legers nauwelijks te doorschrijden was. Slechts enkele accessen maakten een oost-west-beweging
mogelijk, zoals bij Lötzen. Sinds 1870 waren de nodige versterkingen in dit terrein aangebracht, zoals de
Festung Boyen bij Lötzen, waardoor een effectieve verdediging van het merencomplex eenvoudig te realiseren was. Het gebied noord en zuidwest van dit merenplateau was echter goed begaanbaar en vormde naderingsmogelijkheden naar resp. Königsberg en de Oostzeekust bij Elbing en Danzig. Ook op deze naderingsmogelijkheden waren in de loop van de decennia de nodige versterkingen aangebracht. Het Russische offensief
in 1914 bevestigde deze Duitse terreinappreciatie. De structuur van de versterkingen was in 1945 nog steeds
herkenbaar en bruikbaar.
De operatie ‘Bagration’ had tot grote verliezen aan Duitse zijde geleid. Tussen juni en september 1944 beliep
het aantal gesneuvelden aan het oostfront 215.000 man en werden 627.000 man vermist. Tegen het einde
van 1944 waren 106 divisies (⅓ van het totaal) ontbonden en deels weer heropgericht. Om deze verliezen zo
veel mogelijk te compenseren werden de laatste personele reserves gemobiliseerd. In de eerste plaats werden uit de laatste beschikbare lichtingen nog 23 volksgrenadierdivisies geformeerd. Dit waren gewone infanteriedivisies, maar na de vertrouwenscrisis als gevolg van de 20 juli-aanslag, vielen zij onder de ReichsführerSS, Himmler. Alleen tijdens het gevecht werden zij voor inzet onder operationeel bevel van een legercommandant gesteld. Met ‘volks-‘ werd hun ideologische verbondenheid met het volk benadrukt. In de tweede
plaats werd in september 1944 de Volkssturm opgericht, bestaande uit alle resterende, weerbare mannen in
de leeftijd van 16 tot 60 jaar ter verdediging van het eigen grondgebied. Ook zij vielen onder jurisdictie van
de Reichsführer-SS, maar werden samengesteld en in stand gehouden door de NSDAP. Beide maatregelen
waren wanhoopsdaden, die resulteerden in eenheden die over het algemeen een beperkte gevechtswaarde
hadden.

De operaties tussen 16 oktober en 5 november 1944
Op 17 augustus 1944 stak de voorhoede van de Russische 184 Infanteriedivisie bij Schirwindt de grens met
Oost-Pruisen over en daarmee zetten Russische eenheden voor de eerste keer voet op Duits grondgebied.
De Russische opmars werd hier tot staan gebracht en deels teruggeworpen door eenheden van het heropgerichte 4 Leger. Dit leger was een weinig homogene formatie met veel nieuwe en heropgerichte eenheden
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en had als opdracht direct voor de Oost-Pruisische grens een front van 350 km breed tussen de rivieren
Memel en Narew op te bouwen en te verdedigen. Daarvoor had het leger 15 divisies ter beschikking, waarvan
zeven met oorlogservaring uit de voorgaande maanden. Vooral de nieuwe volksgrenadierdivisies hadden alle
kenmerken van improvisatie in opleiding en uitrusting. Qua beweeglijkheid leken zij het meest op de gemiddelde divisie uit de Eerste Wereldoorlog. 4 Leger beschikte over 41 inzetbare tanks en 227 stukken storm- en
antitankgeschut. De rechtervleugel en het centrale deel van de toegewezen frontsector werden grotendeels
beschermd door natuurlijke hindernissen; de linkervleugel met 26 en 27 Legerkorps had deze bescherming
niet.
Het front van 4 Leger kenmerkte zich door een ver naar het oosten vooruitspringende boog. Zowel Reinhardt
als Hoβbach verwachtte een vijandelijk offensief op de flanken (vanuit het oosten naar Königsberg en vanuit
bruggenhoofden noord van Warschau naar de monding van de Weichsel), zodat in een dubbele omvatting
de Wehrmacht in Oost-Pruisen verslagen zou worden. De Stavka koos in oktober 1944 echter een andere
oplossing. De Generale Staf in Moskou plande een offensief door 3 Witrussische Front in westelijke richting
met een aanval op Königsberg en een nevenaanval naar de monding van de Weichsel. Dit 3 Witrussische
Front bestond uit vijf legers met 40 infanteriedivisies en twee pantserlegerkorpsen. In het eerste echelon
zouden 5 Leger en 11 Gardeleger een inbraak in de Duitse verdediging op de nadering naar Königsberg bevechten, waarna als tweede echelon 2 Gardepantserlegerkorps met vijf pantserbrigades en 28 Leger zouden
doorschrijden. Gelijktijdig zou 31 Leger een nevenaanval uitvoeren in het gebied zuid van de Rominter Heide
en deed 39 Leger ditzelfde op de noordelijke vleugel om daarmee de flanken van de hoofdaanval te beschermen tegen Duitse tegenaanvallen.
Op 16 oktober 1944 zette 3 Witrussische Front op een frontbreedte van 40 km langs de aanvalsas Wilkowischken – Gumbinnen – Insterburg het offensief in na een twee uur durende voorbereidende beschieting. Het
effect was beperkt in het vak van 27 Legerkorps, omdat in de nacht 15/16 oktober de Groβkampfgliederung
was ingenomen. In het vak van 26 Legerkorps werd al snel teruggeweken. Dit legerkorps was pas onder bevel
van 4 Leger gesteld en zijn voorbereidingen voor de Groβkampfgliederung waren nog niet voltooid. Op 18
oktober overschreden de Russen de oude rijksgrens en op 19 oktober had het eerste echelon in het vak van
26 Legerkorps de inbraak voltooid en werd het zwaartepunt verlegd naar het gebied zuid van de weg Wilkowischken – Gumbinnen. 2 Gardepantserlegerkorps doorschreed hier en zette de aanval op 20 oktober
voort naar Groβwaltersdorf en de rivier Rominte. Hierna doorschreed ook 28 Leger als tweede echelon. 27
Legerkorps moest zijn weerstandsgebied prijsgeven, om te voorkomen dat het afgesneden werd.
Een dag later namen de Russen een intacte brug over de Angerapp in, zodat bij Nemmersdorf op 21 oktober
een bruggenhoofd ontstond. De inname van Nemmersdorf gold als hoogtepunt van dit offensief. Na vier
dagen vertragend gevecht waren 26 en 27 Legerkorps erin geslaagd samenhangend terug te vallen. Omdat 4
Leger niet over operationele reserves beschikte, kon het een inbraak in de legerkorpsvakken niet voorkomen.
Tot verbazing van 4 Leger bleven de Sovjeteenheden vanaf dit moment echter opvallend passief in hun ingenomen posities. Ondertussen was ook zuid van de Rominter Heide een inbraak ontstaan. In de nevenaanval
had het Russische 31 Leger Goldap genomen en dit werd nu een dreiging op de Duitse zuidflank.
Inmiddels had Legergroep Midden tegenmaatregelen genomen. 3 Pantserleger dat in het noorden optrad en
aangevallen werd door 1 Baltische Front, kreeg toestemming terug te vallen achter de Memel. Daarmee werd
een aanzienlijke frontverkorting gerealiseerd, zodat 5 Pantserdivisie en delen van het nog in opbouw zijnde
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Fallschirmpanzerkorps ‘Herman Göring’ (tezamen 3204 man met 77 tanks en 39 stukken stormgeschut) vrijgemaakt konden worden ter versterking van 4 Leger. Bovendien kwam vanuit het zuiden nog de Führergrenadierbrigade (453 man met gepantserde personeelsvoertuigen) ter versterking.

Figuur 2-2: Oost-Pruisische grensslag 16 oktober - 5 november 1944

De commandant van 4 leger, Hoβbach, besloot zijn versterkingen eerst in te zetten tegen het vijandelijke
zwaartepunt bij Nemmersdorf onder acceptatie van een risico bij Goldap. Hij moest afzien van het frontaal
stoppen van de Russische hoofdaanval, anders dan door de teruggeweken en gesleten delen van 27 Legerkorps. De tegenaanval werd gericht op een gebied bij Groβwaltersdorf, direct achter de Russische voorhoede.
5 Pantserdivisie en de gepantserde delen van één van de Herman Göring-divises gebruikten de noordelijke
nadering vanuit Gumbinnen, de Führergrenadierbrigade kwam vanuit het zuiden. Deze Duitse tegenaanval
trof de Russen op 22 oktober verrassend in hun flanken. Beide aanvalsspitsen verenigden zich op 23 oktober
bij Groβwaltersdorf en onderbraken daarmee de Russische aanvoerlijnen. De ingesloten eenheden van 2
Gardepantserlegerkorps en 11 Gardeleger werden in de volgende dagen deels vernietigd en deels gedwongen tot een terugtocht achter de Rominte. Vanaf 28 oktober nam de Russische druk over het hele front af;
alleen bij Goldap bleef nog een gevaarlijke situatie bestaan. De veel troepen kostende frontboog en het beheersende terrein zuid van Goldap deden Hoβbach besluiten ook hier een tegenaanval uit te voeren.
Kleinere eenheden ondernamen in de periode van 28 oktober tot 2 november een aantal offensieve acties
op Goldap zonder veel succes. Op 3 november zetten 5 Pantserdivisie vanuit het noorden en 50 Infanterie-
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divisie vanuit het zuiden onder leiding van een nieuwe legerkorpsstaf (39 Legerkorps) een grotere, samenhangende tegenaanval in. Ook hier lag het aanvalsdoel achter de vijandelijke troepen die zich in Goldap ter
verdediging hadden ingericht. Nadat beide aanvalsspitsen zich oost van Goldap verenigden, werd Goldap in
twee dagen gezuiverd en kon het front oost van Goldap worden rechtgetrokken.
De aanval door 1 en 2 Witrussische Front met als doel het overschrijden van de Weichsel en een voortzetting
in westelijke richting respectievelijk overschrijden van de Narew en een voortzetting naar de monding van
de Weichsel smoorden al spoedig in de Duitse verdediging. Zij resulteerde wel in een aantal Russische bruggenhoofden over de Weichsel en Narew.
De operaties tussen 16 oktober en 5 november, in de literatuur ook wel de ‘Oost-Pruisische grensslag’ genoemd, hadden veel personele en materiële verliezen tot gevolg. Het front van 4 Leger was over een breedte
van 150 km ong. 40 km teruggedrongen. Het oostelijke grensgebied van de provincie was verloren gegaan,
maar een beslissende operationele doorbraak was nog voorkomen. Noord en zuid van Warschau ontstonden
een aantal Russische bruggenhoofden die een volgend offensief aanmerkelijk vereenvoudigden.
In de naoorlogse literatuur is de vraag gesteld naar het reden van stilvallen van het Russische offensief bij
Nemmersdorf. De Duitse verdediging was feitelijk doorbroken en in de gevechtskrachtverhoudingen waren
de Russen voldoende sterk om hun offensief voort te zetten. Aanvankelijk werd aangenomen dat dit een
logistieke reden had. Maar de verslagen van de herovering van Nemmersdorf, laten ook iets anders zien. De
Russische soldaten hadden jarenlang gevochten in eigen land dat door de Duitsers grondig vernield was. Toen
zij voor de eerste keer op het ongeschonden en rijke Duitse grondgebied kwamen, ontstond een explosie van
geweld. Zo werden in verschillende heroverde dorpen in de omgeving de lijken van verkrachte en mishandelde vrouwen en meisjes aangetroffen. Bijzonder is dat dit oord weer door de Duitsers terugveroverd werd
en dat daarna de massamoord door een internationale geneeskundige commissie bevestigd werd. In het
Duitse bewustzijn werd Nemmersdorf daarna tot een spookbeeld van Russische gruweldaden. Dit Nemmersdorf-effect had gevolgen voor de latere oorlogvoering:
‒ Het haalde het momentum uit de aanval. In plaats van de inbraak uit te buiten tot een operationeel
succes, werden de gevechtshandelingen onderbroken door plunderingen en excessen in het relatief rijke
Duitse land. Dit effect deed zich daarna in 1945 op veel grotere schaal voor.
‒ De gruweldaden door het Rode Leger versterkten de motivatie en gevechtsbereidheid van de
Wehrmacht. Zij droegen bij aan het gevoel dat er geen alternatief was dan het bieden van een zelfmoordachtige weerstand.
‒ Ook in de beginperiode van de Koude Oorlog bleven het Nemmersdorf-effect en de latere trauma’s van
het Russische optreden in Duitsland bestaan. Ondanks een pacifistische stemming onder de Duitse bevolking direct na de oorlog, boezemde het optreden van het Rode Leger tegenover de Duitse bevolking
zoveel angst in, dat de Duitse herbewapening in de vijftiger jaren toch werd geaccepteerd.2

De periode tussen 5 november 1944 en 12 januari 1945
Na het Russische herfstoffensief trad een relatief rustige periode in, waarbij 4 Leger zijn opstellingen bezet
hield, patrouilles uitvoerde en plaatselijke aanvallen afweerde. Veel ervaringen uit de laatste grensslag wer-
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den verwerkt in de opleiding, in de wijze van optreden en in de bouw van opstellingen. Permanente vijandelijke druk en personeelstekorten leidden tot weinig rust. Tekorten in andere frontsectoren die van Hitler een
hogere prioriteit kregen, en het Ardennenoffensief leidden tot het onttrekken van een groot aantal eenheden
uit Oost-Pruisen. Op 8 december kreeg Legergroep Midden opdracht om 3 en 6 Pantserdivisie af te staan. Op
15 december moest het Cavalerielegerkorps met 4 Cavaleriebrigade afstaan en na 25 december nog eens 20
Pantserdivisie en 3 en 5 SS-Pantserdivisie. Het merendeel van deze eenheden ging naar Hongarije, omdat
Hitler het zwaartepunt van het komende Russische winteroffensief daar had ingeschat.
Tegenover Legergroep Midden stonden 2 en 3 Witrussische Front die in deze periode van rust voortdurend
werden versterkt. Volgens de Duitse Generale Staf had het Rode Leger in de sector van 4 Leger een overwicht
van 1:11 aan infanterie, 1:7 aan pantservoertuigen, 1:20 aan artillerie en een onbeperkt luchtoverwicht. Op
24 december reisde Guderian, chef van de Generale Staf in het OKH, naar de Adlerhorst om Hitler ertoe te
bewegen het Ardennenoffensief te beëindigen ten gunste van het oostfront. Gehlen, hoofd van de afdeling
Fremde Heere Ost in het OKH, maakte in zijn briefing duidelijk dat het Rode Leger inmiddels een omvang van
zes miljoen man had, verdeeld over negen fronten. Het Russische offensief zou beginnen in Hongarije om
operationele reserves van de Legergroepen A en Midden weg te lokken, waarna het zwaartepunt op de as
Warschau-Berlijn zou komen te liggen. Adviezen van Guderian waren ontruiming van het Kurland, evacuatie
van de Wehrmacht uit de Balkan en Noorwegen en geven van toestemming om de HKL verder achterwaarts,
buiten het bereik van de Russische artillerie, in te richten. Hitler kwalificeerde de briefing van Gehlen als
prullenbakwerk; in de visie van Hitler waren de cijfers schromelijk overdreven. Hij geloofde niet dat de Russen
daar zouden aanvallen; het was allemaal bluf. Guderian mocht gaan met de boodschap dat het oostfront
voor zichzelf moest zorgen.3
Het was Hoβbach duidelijk4 dat het volgende winteroffensief beslissend zou zijn voor het voortbestaan van
de provincie Oost-Pruisen als deel van het Duitse rijk. De vooruitgeschoven positie van 4 Leger en het gebrek
aan gepantserde reserves deed hem een memorandum opstellen met het voorstel het front van 3 Pantserleger en 4 Leger terug te nemen tot het Mazurische Merenplateau en de rivieren Alle en Deime en alle troepen onder eenhoofdige leiding van de commandant van 4 Leger te brengen. Hierdoor kwamen een legerstaf
en meerdere legerkorpsstaven vrij en werd het front aanmerkelijk dichter en sterker. De uitvoering zou niet
onder vijandelijke druk hoeven te gebeuren, maar in volledige vrijheid van handelen zodat dit maximaal voorbereid kon worden. Hitler wees dit voorstel resoluut af.
Legergroep Midden was verantwoordelijk voor het gebied dat toegang gaf tot Oost-Pruisen en daarna tot
Pommeren. Binnen deze legergroep waren 3 Pantserleger en 4 Leger belast met het defensief van deze provincie. Om de balans tussen beide legers te herstellen, werd de vakgrens tussen beide legers verschoven naar
het zuiden op de weg Wilkowischken – Insterburg, de belangrijkste naderingsmogelijkheid naar Königsberg.
Hiermee werd de verantwoordelijkheid voor de belangrijkste nadering gedeeld. Maar ook in het achterland
waren de verantwoordelijkheden gedeeld. De militaire territoriale autoriteit in de provincie was opgedragen
aan de commandant van Wehrkreis I, generaal Lasch. Hij viel onder de bevelhebber van het Ersatzheer,
Himmler, en had bevelsbevoegdheid over alle troepen in Oost-Pruisen vanaf 5 km en later vanaf 20 km achter
de HKL. De burgerautoriteit in de provincie bezat de Gauleiter van de NSDAP tevens Rijksverdedigingscommissaris, Koch, aangestuurd door de partijkanselarij en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (ook Himmler). Hij was verantwoordelijk voor het civiele bestuur en dus ook voor de ontruiming en evacuatie van be-
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dreigde gebieden. Bovendien behoorde de oprichting en inzet van de Volkssturm tot zijn verantwoordelijkheid. Dit dualisme in verantwoordelijkheden tussen de Legergroep Midden, de territoriale commandant en
het civiele bestuur had een sterk negatief effect op de voorbereiding van de evacuatie en op de bouw en
onderhoud van veldversterkingen in de diepte.
In september 1944 telde de bevolking van Oost-Pruisen ongeveer 2,4 miljoen zielen. Een structurele evacuatievoorbereiding was steeds achterwege gebleven. Vlak voor het begin van de grensslag werden bewoners,
vee en landbouwvoertuigen uit de direct getroffen gemeenten op eigen initiatief geëvacueerd naar meer
westelijk gelegen gemeenten. Direct na de grensslag werd alleen de bevolking oost van Lötzen geëvacueerd
en ondergebracht in dorpen west van Lötzen. Ondanks herhaald aandringen door de militaire leiding had de
Gauleitung geen enkel idee over de omgang met de bevolking in geval van een Russisch offensief. Gauleiter
Koch had elke evacuatievoorbereiding verboden op straffe van zware sancties, omdat dit zou leiden tot onterecht defaitisme. De eindoverwinning voor de nationaalsocialistische heilstaat was voor hem immers een
zekerheid en een kwestie van volhouden.
De situatie bij de tegenstander was nu onduidelijker dan voorafgaande aan de grensslag in oktober 1944. De
situatie van de Russische eenheden direct aan het front was door verkenningen wel duidelijk, maar kennis
over de ontplooiing van tactische en operationele reserves was er nauwelijks. De luchtmacht was, ondanks
goede wil, niet in staat luchtverkenningen uit te voeren door het Russische luchtoverwicht en het gebrek aan
brandstof. Om toch enige helderheid te verkrijgen voerde een divisie een beperkte aanval uit tussen Filipow
en Goldap. Deze aanval leidde tot de vaststelling van de operationele reserve van 3 Witrussische Front, 11
Gardeleger, op de Rominter Heide.
De waarde van de natuurlijke hindernissen, waar het defensief voor een groot deel op was gebaseerd, nam
in deze periode aanzienlijk af. Rivieren, meren, kanalen en moerasgebieden vroren langzaam dicht en waren
nu plaatselijk te overschrijden. Pogingen van de genie en adviezen van wetenschappers om de draagkracht
van het ijsoppervlak te verminderen, hadden geen succes. Alleen bij de Goldaper See lukte het om het ijs te
breken door het verlagen van de waterstand.
Ondanks deze militaire voorbereidingen op de komende slag lijkt het ‘normale’ leven in Oost-Pruisen voortgang te vinden. Saillant is dat bijvoorbeeld op 9 januari in Lyck nog een scholingsinstituut van het nationaalsocialistische bestuur werd geopend met een toespraak van Reichsleiter Rosenberg (partijideoloog en bekend van de kunstrooforganisatie) van zes bladzijden bombastisch taalgebruik over ‘das groβe Deutsche Volk’
en een toespraak van Hoβbach van één bladzijde over de noodzaak tot standhouden, voorwaarts naar de
grens te gaan en afgesloten met een ‘Sieg Heil’.5 Van enige wanhoop was, althans uiterlijk, geen sprake.
Zo verstreek de periode tot de aanvang van het Russische winteroffensief met het zo goed mogelijk op orde
brengen van het militaire vermogen. De zeer ongunstige krachtsverhouding, het gebrek aan reserves, de
beperking van de waarde van natuurlijke hindernissen, de brandstoftekorten en de afwezigheid van enige
eventualiteitenplanning voor het gevecht in de diepte boden de Legergroep Midden en in het bijzonder 4
Leger een weinig rooskleurig vooruitzicht. De starheid van de partijleiding en het gebrek aan coördinatie
zette ook het lot van de burgerbevolking op scherp.

5
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Het Russische winteroffensief
Het zwaartepunt van het Russische winteroffensief lag duidelijk op de as Warschau – Berlijn. In de planning
van de Stavka zouden omstreeks 20 januari 1 Witrussische Front (onder Zhukow) en 1 Oekraïense Front (onder Konjev) tussen Warschau en de Karpaten vanuit de bruggenhoofden over de Weichsel bij Magnuszew,
Pulawy en Baranow het offensief inzetten met als doel definitief af te rekenen met het Derde
Rijk en daartoe Berlijn innemen.
De operatie om de Wehrmacht
in Oost-Pruisen te verslaan en
deze provincie te bezetten werd
gezien als een nevenoffensief.
Toch neemt deze operatie in de
naoorlogse Russische literatuur
een belangrijke plaats in. OostPruisen was immers een voorpost van het Duitse imperialisme in het oosten, een broedplaats voor het Duitse militarisme en een bruggenhoofd
voor Duitse offensieven naar
Rusland6. Dit belang kwam ook
tot uiting in de toewijzing van
middelen. Zo beschikten 1 Witrussische en 1 Oekraïense Front
Figuur 2-3: Het Russische winteroffensief 1945
in het zwaartepunt over
2.112.700 man en 2 en 3 Witrussische Front toch nog over 1.669.100 man, ‘slechts’ een half miljoen man
minder7. Verdeling van de materiële middelen laat een soortgelijk beeld zien.
De intentie van het Russische nevenoffensief was de (vernieuwde) Legergroep Midden af te snijden, naar de
kust te drijven en te vernietigen en daarmee een flankdreiging voor het hoofdoffensief in het zwaartepunt
te voorkomen. In dit plan moest:
‒ 3 Witrussische Front een offensief inzetten, tussen de 10e en 12e dag de lijn Eichwerder – Norkitten –
Goldap bezetten en daarna het offensief voortzetten naar Königsberg en 3 Pantserleger vernietigen,
‒ 2 Witrussische Front een offensief inzetten vanuit haar bruggenhoofden over de Narew bij Rozan en
Serock en daarmee Legergroep Midden afsnijden van het rest van het Duitse rijk. Uiterlijk op de 10e of
11e dag moest over een diepte van 80 à 90 km doorgedrongen zijn. Bovendien moest dit front een terugtocht van Duitse troepen uit Oost-Pruisen verhinderen en de rechterflank van 1 Witrussische Front beschermen. Daarna zou dit offensief overgaan in een aanval op Pommeren met Stettin aan de monding
van de Oder als uiteindelijk aanvalsdoel.
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Om de druk van het Ardennenoffensief te verminderen, werd het Russische winteroffensief in het zwaartepunt op verzoek van de westelijke geallieerden vervroegd naar 12 januari. Na uitgebreide voorbereidende
beschietingen startten op 13 januari om 06.00 uur 3 Witrussische Front en op 14 januari om 10.00 uur 2
Witrussische Front hun offensieven.
Zoals de Duitsers vanaf 1942 hebben geleerd om het defensief te voeren, zo hebben de Russen het offensieve
optreden geleerd. Om met de overmacht aan mensen en materieel om te gaan, is een van de kenmerken van
de Russische doctrine een groepering in de diepte van haar eenheden en formaties, de zgn. echelonnering.
Dit betekent dat de aanvalstroepen worden verdeeld in een voorste (eerste) echelon en een tweede echelon.
Het tweede echelon volgt het eerste echelon en neemt het gevecht over, zodra de gevechtskracht van dit
eerste echelon zodanig is gesleten dat het momentum in de aanval afneemt. Daarmee wordt een overmatige
concentratie van middelen in de voorste lijn voorkomen. Tactisch kan er immers bij een te veel aan middelen
verzadiging optreden, waardoor het manoeuvreren onmogelijk wordt.

Het defensief door 3 Pantserleger op de nadering naar Königsberg
Het offensief van 3 Witrussische Front, ingezet bij mist en laaghangende bewolking, trof 3 Pantserleger en 4
Leger inderdaad op hun vakgrens, maar het zwaartepunt lag 20 km noordelijker bij Ebenrode en Schloβberg
in het vak van 26 Legerkorps (549 en 349 Volksgrenadierdivisie en 1 Infanteriedivisie). 3 Pantserleger trad op
met 26 Legerkorps zuid, 9 Legerkorps langs de Memel tot aan het Kurisches Haff en 28 Legerkorps in een
bruggenhoofd in Memel. De aanval kwam door gebrek aan luchtsteun en ondanks haar ruime artilleriesteun
maar langzaam vooruit, omdat op grond van informatie van overlopers de Groβkampfgliedering tijdig was

Figuur 2-4: De ontplooiing van 3 Pantserleger op 12 januari 1945
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ingenomen. Maar door inzet van het tweede tactische echelon na twee dagen konden de Russen een inbraak
met een breedte van 7 km bewerkstelligen. Een doorbraak kon door inzet van de legerreserve nog worden
voorkomen. Daarna lukte het niet meer de bres in de verdedigingsvakken van 549 en 349 Volksgrenadierdivisies te sluiten. Beide divisies hadden veel verliezen geleden. Op 17 januari was de Russische inbraak voltooid en doorgedrongen tot 10 km in het Duitse weerstandsgebied, voor de Zwischen-Rominten-Stellung. Nu
kreeg 3 Pantserleger van OKH toestemming de frontboog bij Haselberg, noord van de inbraak, los te laten,
zodat troepen vrij kwamen om de in de diepte gelegen weerstandslijnen (Eichwald-Stellung en AngerappInster-Stellung) in te nemen. Legergroep Midden beoordeelde de situatie op dat moment als zeer zorgelijk,
omdat zij rekende op inzet van het tweede operationele echelon (11 Gardeleger met meer gepantserde eenheden) dat tussen 5 en 28 Leger ingeschoven zou worden.
In de nacht 17/18 januari werd bij 3 Witrussische Front 2 Gardepantserlegerkorps uit de diepte aangetrokken.
Dit legerkorps doorschreed het eerste echelon en zette de doorbraak in richting van de Inster noord van
Breitenstein voort. Omdat geen reserves meer beschikbaar waren, valt 3 Pantserleger in de volgende nacht
terug op de Memel-Eichwald-Stellung. Toch wisten de Russen op 19 januari enkele bruggenhoofden over de
Inster te realiseren, waardoor de samenhang in de verdediging aan de Eichwald- en Angerapp-Inster-Stellung
deels verloren ging. Deze doorbraak kreeg in de loop van de dag operationele betekenis. Dat het noordoostelijke deel van Oost-Pruisen verloren zou gaan, was nu zeker. De vraag was nu, of nog voldoende eenheden
tijdig teruggehaald konden worden om in de diepte opstellingen te kunnen betrekken. 26 Legerkorps week
onder het bieden van tijdelijke weerstand op de primaire naderingsmogelijkheden terug op de Deime-Stellung. 9 Legerkorps mocht zijn posities aan de Memel loslaten en zo zijn front te verkorten. Daarmee werden
15 bataljons vrijgemaakt en west van Kreuzingen gereed gesteld om met een tegenaanval de samenhang te
herstellen. Op 20 januari gaven de restanten van 9 Legerkorps Tilsit op en viel het terug op de Deime-Stellung.
Op 19 januari had ook de linkervleugel van 4 Leger zo veel terrein verloren dat het gevecht om Gumbinnen
begon. Tegelijkertijd weert 26 Legerkorps aanvallen in het gebied rond Kreuzingen nog af en neemt 5 Pantserdivisie tijdelijk Aulenbach in door een tegenaanval. ’s Avonds ging dit oord weer verloren. In de nacht
20/21 januari lukte het een Russische tankeenheid bij Gutflieβ de linkervleugel van 26 lk te doorbreken en
de volgende nacht het gebied Saalau en Taplacken in te nemen. Daarmee stonden de Russen op de rechter
Pregeloever diep in dit legerkorpsvak. Divisies afkomstig van 4 Leger, wendden het dreigende gevaar voor 3
Pantserleger af en konden de Deime-Stellung betrekken.
Op 22 januari poogde 9 Legerkorps tevergeefs met de restanten van een divisie oost van deze Deime-Stellung
tijdelijk een samenhangend front te betrekken. De op de rechtervleugel van 9 Legerkorps ontstane bres van
meer dan 15 km gaf de naderingsmogelijkheid naar Tapiau vrij, maar deze bres kon met 561 Volksgrenadierdivisie ternauwernood worden gedicht. 26 Legerkorps werd gedwongen zijn eenheden op de linker Pregeloever terug te nemen om bij Wehlau een nieuw front in te richten. In deze situatie komt de staf van 26
Legerkorps onder bevel van 4 Leger. De eenheden van 3 Pantserleger konden zich in de Deime-Stellung niet
lang handhaven. In de nacht 22/23 januari gingen met de bruggenhoofden bij Labiau, Groβ Puppeln en Motorau de laatste gebieden oost van de Deime verloren. Het aantal Russische bruggenhoofden op de westelijke
Deime-oever neemt in de loop van de volgende dagen aanzienlijk toe.
Op 24 januari voltooiden de Russen op meerdere plaatsen inbraken in de Deime-Stellung. Een Russische
taakgroep stootte ’s middags door in het boscomplex Goltzhausen. Zuid van de Pregel, waar ook de MasurenKanal-Stellung werd doorbroken, verplaatsten de gevechten zich naar het bosgebied van Frisching en konden
de Russen een bruggenhoofd op de linkeroever van de Pregel, west van Tapiau vormen. ’s Middags ging
Labiau verloren. De vakgrens tussen 3 Pantserleger en 4 Leger werd op 24 januari naar het zuiden verlegd,
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zodat alle middelen op de nadering naar Königsberg eindelijk onder eenhoofdige leiding kwamen. Op 25
januari moest 3 Pantserleger de Masuren-Kanal-Stellung helemaal opgeven en verlegde 3 Witrussische Front
zijn zwaartepunt van de meest directe nadering naar Königsberg à chéval van de Pregel naar het noorden om
Königsberg via het Samland in te sluiten.
Zodoende trad 3 Pantserleger nu op met 9 Legerkorps noord van de Pregel en 26 Legerkorps zuid van de
Pregel. 28 Legerkorps behield aanvankelijk zijn posities in het bruggenhoofd Memel en kreeg op 22 januari
toestemming deze los te laten en zich te verplaatsen over de landtong voor het Kurisches Haff naar het Samland. Deze troepen waren echter, na een verplaatsing over zee en over de landtong van vijf dagen, te laat om
nog een samenhangend front noord van Königsberg op te kunnen bouwen. Zij baanden zich begin februari
met een beperkte aanval langs de kust een weg naar het westelijke deel van Samland om daar de verdediging
in te richten tegen het Russische offensief dat zich richtte op de haven van Pillau en de insluiting van Königsberg.
Op 27 januari bereikte het Rode Leger de Haff-Anschluβ-Stellung. In de oost- en zuidrand van Königsberg
kwam het Russische offensief op 28 januari tot staan. Noord van Königsberg kwam het nog tot hevige gevechten bij de Haff-Anschluβ-Stellung. In het zuiden werden de oude vestingen in de rand van de stad genomen en bereikte de Russische aanval op 29 januari bij Brandenburg de kust van het Frisches Haff. Daarmee
was de verbinding van Königsberg met de rest van de provincie en het Duitse rijk over het vasteland afgesneden. In het noorden slaagden de Russen er in op 29 januari de Haff-Anschluβ-Stellung te doorbreken en op
30 januari bij Heydkrug het Frisches Haff te bereiken. Daarmee was Königsberg ook aan de noordzijde ingesloten en was aan- en afvoer via
de haven van Pillau over zee onmogelijk geworden. Door de
komst van de drie volwaardige divisies van 28 Legerkorps uit Memel kon een samenhangende verdediging in het Samland worden
opgebouwd die diende als basis
voor een tegenaanval op 19 februari. Met deze tegenaanval ‘Westwind’ werd de verbinding met Pillau hersteld en kon Königsberg bevoorraad en zo nodig ontruimd
worden. Deze patstelling bleef bestaan tot 6 april, toen 3 Witrussische Front met 11 Gardeleger zijn
laatste aanval inzette. Na hevige
strijd capituleerde op 9 april de
vestingcommandant van Königsberg, generaal Lasch. Hij werd bij
verstek tot de strop veroordeeld,
maar keerde in 1955 uit krijgsgevangenschap terug. Op het moment van capitulatie bevonden
Figuur 2-5: De operaties van 3 Pantserleger op de nadering naar Königsberg
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zich nog 35.000 militairen, 15.000 dwangarbeiders en 100.000 inwoners in de stad.

Conclusie
Ondanks het Russische acht- tot tienvoudige overwicht heeft 3 Pantserleger van 13 tot 16 januari een samenhangende verdediging gevoerd in zijn weerstandsgebied. Het leger voert daarna een vertragend gevecht
tussen 17 en 27 januari over een afstand van ongeveer 100 km. De Russische aanvalssnelheid van de voorhoedes werd daardoor beperkt tot gemiddeld 10 km per dag, terwijl in andere sectoren aanvalssnelheden
van 20 à 30 km per dag werden gehaald. Door deze tijdwinst kon de verdediging in de diepte op orde worden
gebracht. Er was gelegenheid voor het voorbereiden van opstellingen in de weerstandslijnen, het versterken
van de posities in Königsberg en de aanvoer van extra troepen vanuit 4 Leger en vanuit Memel. In deze zin is
dit een succesvol vertragend gevecht geweest met twee kanttekeningen:
a. Het was op 17 januari duidelijk dat Oost-Pruisen verloren zou gaan en dus ontruimd moest worden. De
tijdwinst is echter niet gebruikt om de evacuatie van de burgerbevolking op gang te brengen. Het ‘optimisme’ van de partijleiding won het aanvankelijk van de militaire realiteit. Een chaotische vlucht op het
‘moment suprême’ was het gevolg.
b. De beslissing in de operaties van 3 Pantserleger viel niet tijdens de eerste vier dagen van het Russische
offensief, maar op de vijfde dag, toen een grote bres ontstond die operationeel niet meer gedicht kon
worden. Er waren geen reserves meer om de Russische bruggenhoofden over de Inster bij Breitenstein
tijdig af te grendelen. 3 Pantserleger voerde daarna een vertragend gevecht, waarbij de samenhang in
zijn front tot 24 januari bewaard bleef. Meer weerstand in de dieper gelegen weerstandslijnen was mogelijk geweest wanneer de hoogste leiding niet op het laatste moment had beslist:
‒ tot de veel te late terugname van de frontuitstulping bij Haselberg, wat de tegenstander de doorbraak bij Breitenstein vergemakkelijkte,
‒ het late loslaten van grote delen van 9 Legerkorps, hetgeen leidde tot onnodige verliezen en het nietbenutten van tussengelegen opstellingen,
‒ de late ontruiming van het bruggenhoofd van Memel, waardoor in de sterke Haff-Anschluβ-Stellung
slechts gering weerstand kon worden geboden.
Desalniettemin kan het optreden van 3 Pantserleger als een succes worden gezien, omdat het tegenover een
grote Russische overmacht lang zijn samenhang heeft weten te behouden en zijn divisies de gevechten niet
alleen overleefden, maar ook in staat waren steeds weer in de diepte weerstand te bieden. De vraag welke
betekenis dit succes in strategische zin heeft, komt in hoofdstuk 4 aan de orde.

Het defensief door 2 Leger op de nadering naar Elbing
Op 14 januari zet 2 Witrussische Front zijn offensief in vanuit de twee bruggenhoofden bij Rozan en Serock
op de westoever van de Narew. Hier voerde 2 Leger het defensief met drie legerkorpsen: 20 Legerkorps links,
23 Legerkorps centraal en 27 Legerkorps rechts elk met drie à vier infanteriedivisies. Als legerreserves waren
een legerkorpsstaf en drie gepantserde divisies (7 Pantserdivisie, Pantserinfanteriedivisie ‘Brandenburg’ en
Pantserdivisie `Groβdeutschland‘) beschikbaar. Tegenover deze 10 divisiesterke eenheden en drie gepantserde divisies, alle aanmerkelijk onder de sterkte, stonden aan Russische zijde 54 infanteriedivisies, vier
pantserlegerkorpsen en negen andere gepantserde formaties.
Hoewel het aanvalstijdstip bij de Duitsers bekend was en de Groβkampfgliederung tijdig was ingenomen,
braken de Russen al op de eerste dag in, vooral op enkele, zwak bezette divisievakgrenzen waardoor de samenhang in de voorste lijn spoedig verloren ging. Al snel zette 2 Leger haar gepantserde reserves in: Elk
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legerkorps werd versterkt met een pantserdivisie, waardoor de bedreigde voordivisies voldoende pantserbestrijdingscapaciteit kregen. Deze pantserdivisies konden daarmee op 15 januari de Russische inbraken in
de diepte afgrendelen. Maar ondertussen had Legergroep Midden in de nacht 14/15 januari opdracht gekregen van OKH om twee pantserdivisies van 2 Leger (‘Brandenburg’ en ‘Groβdeutschland’) te verzamelen en af
te staan aan Legergroep A, zuid van Warschau. Op 15 januari ontstond bovendien gevaar op de rechtervleugel, omdat de Russen in het vak van 46 Pantserlegerkorps (noordelijke legerkorps van Legergroep A) waren
doorgebroken. 23 en 27 Legerkorps moesten daarom terugvallen op de slecht voorbereide OstpreuβenSchutzstellung 3. De Russische luchtmacht (4 Luchtleger met 1400 toestellen) kon door het heldere weer het
offensief optimaal steunen, terwijl de Luftwaffe hiertegen nauwelijks iets kon doen, vooral door gebrek aan
brandstof.

Figuur 2-6: De ontplooiing van 2 Leger op 12 januari 1945

Op 16 januari dreigde een operationele doorbraak bij Ciechanow, omdat twee Russische pantserlegerkorpsen zich gereed stelden en de twee Duitse divisies in deze sector (7 en 129 Infanteriedivisie) nagenoeg vernietigd waren. Vanuit het bruggenhoofd bij Serock drongen Russische tanks door deze Schutzstellung heen;
nu ontbraken reserves om deze inbraak af te grendelen. Andere divisies waren ook geslonken door beschietingen van de Russische artillerie en luchtmacht. 23 en 27 Legerkorps moesten spoedig de Schutzstellung
loslaten en daarbij ging ook de samenhang met 20 Legerkorps verloren. Op 17 januari werd 27 Legerkorps
teruggeworpen achter de Wkra. De Russen namen Modlin (aansluitingspunt met Legergroep A) en de volgende dag met hun voorhoede Plock in. 23 Legerkorps moest Ciechanow opgeven en uitwijken in noordwestelijke richting. De bres tussen 23 en 20 Legerkorps werd hierdoor steeds groter. Bij Ostrolenka vormden de
Russen nu ook een bruggenhoofd. De Russische overmacht en hun snelle opmars verhinderde dat 2 Leger
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tussengelegen opstellingen kon betrekken. Door het Russische overwicht in aantallen, vuurkracht en beweeglijkheid en door de weersomstandigheden (sneeuwstorm bij een temperatuur van ‒8o C) ontaardde dit
plaatselijk tot een regelrechte vlucht.
Op 15 januari noemde Legergroep Midden een Russische doorbraak nog ‘verhinderd’, maar op 16 januari
was het dagrapport minder optimistisch: “Met 1 en 8 Gardepantserlegerkorps realiseerde de vijand diepe
inbraken tot Nowe Miasto en Ciechanow. Hier tekent zich het gevaar van een doorbraak af, omdat nog twee
mobiele legerkorpsen te verwachten zijn”. OKH onderkende dit niet als zodanig. Dit blijkt uit de aanwijzingen
voor de verdere gevechtsvoering van 16 februari ’s avonds aan de Legergroepen Midden en A: “Behoud van
het huidige front en het aansluitingspunt bij Modlin”. Op 17 januari meldde de Legergroep Midden dat hij
geen middelen meer had om zuid van Ciechanow enige weerstand te bieden; de weg naar de BenedenWeichsel staat dan ook open”. Pas op 18 januari erkende het OKH dat het op grond van de kritieke situatie
niet te verwachten was dat de bres nog gesloten kon worden en de samenhang behouden kon blijven8.
Op 18 januari vergrootten de Russen hun terreinwinst en drongen zij beide rechterlegerkorpsen (27 en 23
Legerkorps) naar het westen en het linkerlegerkorps (20 Legerkorps) naar het noorden terug. Een brede bres
naar het noordwesten en naar de monding van de Weichsel was het gevolg. In het gebied Mlawa behield de
zojuist gerecupereerde 18 Pantserinfanteriedivisie, samen met delen van 7 Pantserdivisie, het oord, maar
moest dit ’s avonds opgeven.
Legergroep Midden had de hoop op herstel van de samenhang binnen 2 Leger inmiddels opgegeven. 27 Legerkorps en de restanten van 23 Legerkorps waren gesplitst in vele losse elementen zonder samenhang en
zij vielen terug in westelijke richting op de Drewenz. 20 Legerkorps viel terug in noordelijke richting, waarbij
Lautenbach, Soldau, Gilgenburg, Neidenburg en Willenberg verloren gingen. Vanuit deze oorden werd steeds
hevige weerstand geboden, maar de Russische overmacht maakte behoud onmogelijk. 2 Witrussische Front
onderkende de bres en zette 8 Gemechaniseerde Legerkorps als tweede operationele echelon in via Mlawa.
Door deze excentrische bewegingen dreigde 2 Leger gesplitst te worden en daarmee ontstond ook een ernstige flankdreiging voor 4 Leger dat nog steeds ver naar het oosten zijn posities had.
Op 19 januari trok Legergroep Midden haar consequenties uit de splitsing en stelde 20 Legerkorps met vier
divisies onder bevel van 4 Leger. Aan de westzijde kreeg 2 Leger 46 Pantserlegerkorps met delen van drie
divisies uit de slagorde van Legergroep A onder bevel, zodat de naderingen langs de Weichsel noord van
Warschau in één hand bleven. Legergroep Midden gaf op 20 januari toestemming terug te vallen op de Drewenz-Hohenstein-Stellung. Een Russische voorhoede drong door tot Deutsch Eylau, maar werd teruggeworpen. De aanval naar Elbing kon nog vertraagd, maar niet meer voorkomen worden. De rechtervleugel van 2
Leger was nu in volle terugtocht in de richting van Thorn. De Russen doorbraken In de vroege ochtend van
21 januari de Hohenstein-Stellung bij Groβ Gardinen en namen daarna Tannenberg in. Zo kwamen Russische
tanks in Osterode en Hohenstein en naderden zij Allenstein tot op 9 km.
Legergroep Midden zag nu als taak voor het restant van 2 Leger een bruggenhoofd tot aan de Nogat te behouden als voorwaarde voor een latere hereniging met 4 Leger. In de avond van 21 januari stemde Hitler in
met het terugnemen van 4 Leger op de Masurische Seen-Stellung, maar daarmee was de dreiging op zijn
flank nog lang niet verdwenen. In het strategische zwaartepunt van het Russische winteroffensief zuid van
Warschau was Legergroep A in enkele dagen doorbroken en stonden de voorhoedes op 20 januari al voor
Poznan, een terreinwinst van bijna 300 km. Daarmee was ook hier een gat geslagen tussen de Legergroepen
8

Tagesmeldung vom 17. Januar 1945, Anlage zum Kriegstagebuch 4. Armee, BA/MA, inv.nr. RH 20/4-625.
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Midden en A. Op 22 januari had Hitler bevolen een nieuwe legergroep onder leiding van Himmler te formeren
met als taak: (a) het dichten van de bres tussen Legergroep Midden en Legergroep A en (b) achter het front
op Duits grondgebied de nationale verdediging te organiseren.

Figuur 2-7: De operaties van 2 Leger op de nadering naar Elbing

Aan Russische zijde was 2 Witrussische Front oorspronkelijk belast met de taak om de noordflank van het
strategische zwaartepunt te beveiligen. Maar omdat 4 Leger de gelegenheid kreeg zich terug te trekken met
behoud van gevechtskracht, ontstond voor dit front een flankdreiging vanuit het noordoosten. De hoofdtaak
van dit front bleef wel ongewijzigd, maar zijn 65 en 70 Leger moesten hun offensief nu voortzetten naar de
Weichsel-monding; de overige legers moesten draaien in noordelijke richting om de Duitse troepen in OostPruisen af te snijden en daarna te vernietigen.
Op 22 januari kreeg 2 Leger opdracht alle beschikbare middelen te concenteren en via lijn Neumark – Deutsch
Eylau aan te vallen in oostelijke richting om daarmee de vijandelijke opmars in noordwestelijke richting te
vertragen. De commandant van 2 Leger bracht hiertegen in dat bij een Russische overgang over de BenedenWeichsel de weg naar Danzig, een sleutelgebied voor het behoud van Oost-Pruisen open lag. 2 Leger was
niet meer in staat in tijd en ruimte een zwenkmanoeuvre uit te voeren en het gebied Deutsch Eylau te beschermen. Een tegenaanval van 23 Legerkorps met 7 Pantserdivisie en andere samengeraapte eenheden op
het gebied Deutsch Eylau kon de Russen slechts tijdelijk binden. Gecombineerd met hevige sneeuwval trad
vertraging op in hun opmars. Maar op 23 januari ging het gebied Deutsch Eylau toch verloren en viel Allenstein in Russische handen. Tussen 2 Leger en de rechtervleugel van 4 Leger bestond nu een onbezet gebied
van 70 km.
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Op deze dag passeerde de linkerflank van het Russische 48 Leger Preuβisch Holland en naderde 2 Stootleger
vanuit het zuiden de vesting Elbing. Hierdoor werd de spoorverbinding tussen Oost-Pruisen en Pommeren
en de Reichautobahn Königsberg – Elbing onderbroken. Enkele tanks drongen zelfs Elbing binnen. In dit gebied vielen Wartenburg, Passenheim en Ortelsburg in Russische handen. Door de aanval op Elbing was 2
Leger nu gescheiden van de rest van Legergroep Midden. In de loop van 24 januari werd 2 Leger dieper in
zijn Weichsel-bruggenhoofd teruggedrongen en ’s avonds werden alle eenheden van 2 Leger onder bevel van
de nieuwe Legergroep Weichsel gesteld.
Langs de Passarge ging Liebstadt verloren en kwamen Russische verkenners tot in Wormditt. Hier vochten
de eerste eenheden van 4 Leger om uitbreiding van het Russische doorbraakgebied in noordoostelijke en
noordelijke richting te verhinderen. Dit lukte, maar de Russen waren wel in staat Kadinen en Tolkemit en het
hoge gebied noordoost van Elbing in te nemen. Deze gebieden beheersten de Reichstraβe 1 tussen Elbing en
Frauenburg, de spoorweg langs de kust en de haven van Elbing. Daarmee was het de Russische troepen gelukt
de Duitse troepen in Oost-Pruisen af te snijden van het Duitse rijk. Een hevige strijd woedde tot 10 februari
in Elbing. Het behoud van deze vesting was belangrijk om het contact met 4 Leger nog te kunnen herstellen.
Door luchtaanvallen begin februari ontstonden vele branden die door gebrek aan water niet meer geblust
konden worden. Uiteindelijk kwam toestemming om de vesting op te geven en mochten de aanwezige troepen ontwijken. Uiteindelijk redden zo 3200 man, 830 gewonden en een beperkt aantal achtergebleven vrouwen en kinderen het vege lijf.

Conclusie
Het gros van 2 Leger werd reeds op de eerste dag van het offensief gedwongen tot een beweeglijk gevecht.
Maar het gebrek aan reserves, brandstof, natuurlijke hindernissen en tussengelegen opstellingen en de zeer
ongunstige krachtsverhoudingen hadden hierop een zeer negatief effect. OKH erkende dit uiteindelijk op 18
januari ook, hetgeen bijdroeg aan het besluit om de nieuwe Legergroep Weichsel te formeren om de bres
tussen 2 Leger in Pommeren en Legergroep A te dichten.
Het gevecht door 2 Leger is, vergeleken met 3 Pantserleger, aanmerkelijk sneller verlopen. De Russische
voorhoedes legden tussen 14 en 24 januari ong. 225 km af, wat neerkomt op een aanvalssnelheid van ong.
20 à 25 km per dag. Een van de oorzaken hiervoor is het gebrek aan de voorbereide, tussengelegen opstellingen die op de nadering naar Königsberg wel aanwezig waren. Dit leidde ook tot een herhaaldelijk verlies
van de samenhang; maar 2 Leger was na enkele dagen wel in staat tijdelijk en plaatselijk de samenhang weer
te herstellen en weerstand te bieden aan de Russische opmars. Een crisissituatie kon uiteindelijk niet voorkomen worden toen een bres ontstond tussen 20 Legerkorps enerzijds en 23 en 27 Legerkorps anderzijds.
De offensieve acties die bij 3 Pantserleger de situatie lokaal stabiliseerden, hadden bij 2 Leger een beperkter
effect door de snelheid van het Russische offensief en het slechte weer. Feitelijk is hier nauwelijks een vertragend gevecht gevoerd en heeft de manoeuvre meer het karakter van een terugtocht. De aanvalssnelheid
van 2 Witrussische Front is mogelijk nog het meest beperkt door haar eigen massaliteit en daarmee de verzadiging van haar gevechtsveld en de infrastructuur.
Ondanks deze constatering heeft ook 2 Leger een samenhangende operatie uitgevoerd, waarbij haar eenheden in staat waren beperkt weerstand te bieden, vooral in de oorden, en uiteindelijk de strijd als eenheid
overleefden. Het merendeel van zijn eenheden heeft in een latere fase nog gevochten in Pommeren.
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De operaties van 4 Leger
De zwaartepunten van het Russische winteroffensief op Oost-Pruisen lagen onmiskenbaar op de naderingen
naar Königsberg en Elbing. In het tussengelegen gebied waren daarom aanmerkelijk minder aanvalstroepen
ontplooid. De vakgrens tussen 2 en 3 Witrussische Front lag langs het Augustow-Kanaal en het oord Augustow. Tussen deze vakgrens en het zwaartepunt in het noorden was 31 Leger met zeven infanteriedivisies
ontplooid. Tussen de vakgrens en het zwaartepunt in het zuiden was 50 Leger ingezet, ook met zeven infanteriedivisies. Beide legers hadden aanvankelijk tot taak de Wehrmachtdivisies in deze sectoren te binden en
respectievelijk de linker- en rechterflank van de legers in de beide zwaartepunten te beveiligen.
In dit gebied van de Mazurische
Meren voerde 4 Leger begin januari 1945 het defensief met vier legerkorpsen van noord naar zuid:
Fallschirmpanzerkorps ‘Herman
Göring’, 41 Pantserlegerkorps, 6
Legerkorps en 55 Legerkorps. 4
Leger beschikte over:
‒ acht ‘oude’, oorlogservaren
infanteriedivisies (21, 28, 50,
61, 203, 131, 170 en 367 Infanteriedivisie),
‒ één pantserinfanteriedivisie
(Fallschirmpanzergrenadierdivision 2 ‘Herman Göring’),
‒ vier volksgrenadiersdivisies
(547, 562, 541 en 558 Volksgrenadierdivisie),
‒ één politieregiment (Polizeigruppe Hannibal).
Het leger had geen enkele divisie
in reserve. Binnen de divisies
werd over het algemeen een bataljon als reserve aangehouden.
Daarnaast was het losmaken van
regimenten uit niet-bedreigde
sectoren voor het vormen van
zwaartepunten elders voorbereid.

Figuur 2-8: De ontplooiing van 4 leger op 12 januari 1945

4 Leger werd tussen Goldap en Nowogrod tot 21 januari nauwelijks getroffen door het Russische winteroffensief. Alleen op de linkervleugel in het gebied noord van Goldap werd 4 Leger getroffen door een deel van
het Russische zwaartepunt. Vooral 61 Infanteriedivisie moest op 15 januari terugwijken en kreeg daardoor
een langer front. In de nacht 14/15 januari werd daarom 50 Infanteriedivisie aan de minder bedreigde sector
zuid van Goldap onttrokken en in de nacht 16/17 januari ingezet in het vak van 61 Infanteriedivisie. Deze
versterking was te meer noodzakelijk, omdat 26 Legerkorps de volgende dagen terugweek, zodat 4 Leger een
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steeds langere noordflank kreeg. Op 16 en 17 januari voerde het Rode Leger enkele lokale aanvallen met
beperkte doelstelling uit, maar dit beïnvloedde het frontverloop nauwelijks. Tijdens een bezoek van commandant Legergroep Midden, Reinhardt, aan de commandopost van 4 Leger op 16 januari kreeg Hoβbach
opdracht 562 en 558 Volksgrenadierdivisie uit het front van 4 Leger los te maken en onder bevel van 20
Legerkorps van 2 Leger te stellen voor de beveiliging in het gebied Ortelsburg, op de rechterflank van 4 Leger.
Op 18 januari vonden enkele gevechtsacties plaats over de volle breedte van het front van 4 Leger, maar dit
leidde nergens tot inbraken.
De gevolgen van de doorbraken op de flanken voor de vleugels van 4 Leger werden op 19 januari duidelijk.
Immers, in het noorden moest Gumbinnen worden opgegeven en in het zuiden lukte het de Russen een diepe
inbraak vanuit de bruggenhoofden bij Rozan en Serock te realiseren. Daardoor liep 20 Legerkorps (van 2
Leger) gevaar zijn samenhang met 4 Leger te verliezen. ’s Avonds werd 562 Volksgrenadierdivisie uit de boog
bij Lomscha deels losgemaakt, maar een verzoek aan OKH om de hele frontboog te mogen loslaten, was
kansloos.
Op 20 januari namen de gevechtsacties over de volle breedte in kracht toe, maar er hoefde nog geen terrein
te worden prijsgegeven. De lokale Russische aanvallen werden vooral gestopt door de natuurlijke hindernissen. De Russische inbraak in het vak van 3 Pantserleger leverde wel een wezenlijke dreiging voor de noordflank en Reinhardt gaf 4 Leger op eigen gezag toestemming om hier terug te vallen op de Angerapp-InsterStellung. Ondanks het ontbreken van toestemming van OKH gaf Reinhardt ook opdracht om de hele Lomschaboog los te laten tot een voorbereide opstelling tussen Radzitow en Maly Plok.
Op 21 januari ontwikkelde de situatie op de zuidflank bij 20 Legerkorps zich tot een crisis op de nadering naar
Allenstein. Maar ook centraal bij Raczki boekten de Russen nu een terreinwinst die niet meer ongedaan gemaakt kon worden. De situatie op de noordflank was onveranderd kritisch door de inname van Saalau en
Taplacken. In deze situatie gaf Hitler eindelijk laat in de avond van 21 januari aan Legergroep Midden toestemming terug te vallen op de hindernisgordel Hohenstein-Stellung – Ortelsburger Waldstellung – oostfront
van de Vesting Lötzen (Lötzener Ringstelling) – Masuren-Kanal-Stellung – Deime-Stellung tot het Kurisches
Haff. Deze gordel zou behouden moeten worden. De vrijkomende middelen door deze frontverkorting zouden moeten worden ingezet voor het verslaan van de vijand die was doorgedrongen tussen de Drewenz- en
Hohenstein-Stellung en in het gebied Insterburg. Het vertragende gevecht tussen de HKL en deze hindernisgordel kreeg de codenaam ‘Fuchs’.
Omdat Oost-Pruisen door de Russische offensieven verloren kon gaan, was een eventualiteit voorbereid voor
een uitbraak in westelijke richting. Dit plan met de codenaam ‘Tarnkappe’ bestond uit een offensief met vijf
divisies vanuit het ingesloten gebied in westelijke richting naar het bruggenhoofd van 2 Leger bij Elbing. Hierdoor zou een corridor door het door de Russen bezette gebied ter weerszijden van Preuβisch Holland ontstaan. Via deze corridor zou de bevolking geëvacueerd kunnen worden en zou 4 Leger naar het westen kunnen uitwijken om daar aan het defensief van het Duitse rijk bij te dragen.
De kritieke situatie van Legergroep Midden leidde tot het besluit gelijktijdig met ‘Fuchs’ ook ‘Tarnkappe’ uit
te voeren. Daarmee kreeg 4 Leger de taak een complexe manoeuvre uit te voeren door het zwaartepunt te
verleggen van het defensief aan het oostelijke front naar een offensief op een nieuw te vormen westelijk
front. Om deze manoeuvre te kunnen uitvoeren, vond een hergroepering van divisies en legerkorpsstaven
plaats:
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De noordflank bleef afgedekt door Fallschirmpanzerkorps ‘Herman Göring’ dat terug mocht vallen op de
Masuren-Kanal-Stellung. Omdat 26 Legerkorps (bij 3 Pantserleger) inmiddels op posities zuid van de
Pregel was teruggevallen, werd dit legerkorps onder bevel van 4 Leger gesteld. 4 Leger stelde de eenheden van dit legerkorps onder bevel van het Fallschirmpanzerkorps en gaf de staf van 26 Legerkorps tot
taak de verzamelgebieden voor de operatie ‘Tarnkappe’ te beveiligen en in dit gebied een verdediging te
improviseren tegen Russische aanvallen met alle beschikbare logistieke eenheden, west van 7 Pantserlegerkorps.
De zuidflank werd beschermd door 20 Legerkorps dat in gevecht was in de omgeving van Ortelsburg.
7 Pantserlegerkorps (een staf die op 23 januari ter beschikking van 4 Leger kwam) kreeg met enkele
toegewezen divisies de taak om de kwetsbare diepe zuidflank west van Allenstein voor de aanvalstroepen voor ‘Tarnkappe’ te beschermen.
De staf van 6 Legerkorps werd belast met de leiding aan de operatie ‘Tarnkappe’. Daarvoor kreeg zij drie
infanteriedivisies (28 Infdiv, 131 Infdiv en 170 Infdiv) die zich uit de HKL moesten losmaken, een vertragend gevecht moesten voeren tot aan de Masurische Seen-Stellung en daarna moesten verplaatsen naar
verzamelgebieden bij Wormditt en Guttstadt. Deze divisies moesten een afstand van 250 km in vijf dagen
in een geforceerde mars afleggen. Later zouden 367 Infanteriedivisie en 547 Volksgrenadierdivisie volgen
als tweede echelon9.
55 Legerkorps zou zijn opstellingen aan de HKL loslaten, terugvallen op opstellingen oost van Ortelsburg
en de aansluiting met 20 Legerkorps herstellen.
De staf van 41 Pantserlegerkorps kreeg tot taak uit alle geïsoleerde, kleine eenheden en opgevangen
personeel in Stablack nieuwe eenheden voor inzet aan het front te formeren.

In de nacht van 21/22 januari begon 4 Leger het gevecht in de HKL af te breken. Dit afbreken werd alleen in
de omgeving van Goldap verstoord door achtervolgende Russische eenheden. Hevige sneeuwstormen bemoeilijkten de terugtocht van de divisies die zichzelf door een achterhoede moesten beveiligen, maar voorkwamen ook een achtervolging door de Russen.
Bovendien was de ellende van de burgerbevolking een last voor de troepen. Na de eerste ontruiming in de
herfst van 1944 was een deel van de bevolking weer teruggekeerd op grond van ‘optimistische’ verwachtingen en aanwijzingen van de partij. Zelfs in de gevechtszone was het ontruimingsbevel nog niet gegeven en
kwam het vaak tegelijk met het terugtochtbevel voor de troepen. Een planmatige ontruiming was dus niet
mogelijk en ontaardde daardoor in een chaotische vlucht. In talrijke oorden vielen duizenden burgers in handen van de Russen. Onder de indruk van de vluchtelingentragedies en van de chaos op de wegen daalde
plaatselijk ook het moreel van de troepen.
Op 23 januari werd bij 2 Leger nog steeds hevig gevochten in het gebied om Allenstein en ‘s avonds wisten
de Russen deze stad binnen te dringen. Ook Ortelsburg werd, na hevige gevechtsacties, ingenomen door de
Russen. De terugtochtmanoeuvre is het centrale deel van het vak verliep volgens plan. In het noorden overschreden Russische eenheden de Pregel en zij drongen Fallschirmpanzerkorps ‘Herman Göring’ terug in zuidwestelijke richting. Daarbij ging Wehlau verloren, maar dit oord werd door een tegenaanval door 5 Pantserdivisie weer heroverd. Op 24 januari ging het gebied rondom Allenstein verloren. Het lukte de Russen op
deze dag ook een inbraak van 4 km diepte in de Ringstellung Lötzen te realiseren en in het noorden twee
bruggenhoofden over de Pregel en Deime te vestigen. De terugtochtmanoeuvre door 55 Legerkorps verliep
volgens plan als een vertragend gevecht. Op de rechtervleugel ging Preuβisch Holland en daarna ook
Liebstadt verloren, wat een dreiging voor de verzamelgebieden en dus voor de voorbereidingen van operatie
9
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‘Tarnkappe’ vormde. Het verloop van deze gevechten onderstreepte de noodzaak zo snel mogelijk met de
operatie ‘Tarnkappe’ te beginnen. Toch lukte het de drie legerkorpsen (55 en 20 Legerkorps en 7 Pantserlegerkorps) in samenhang een front noord van de lijn Allenstein – Ortelsburg – zuidrand van de meren bij
Lötzen in te nemen en te behouden. Terwijl 20 en 55 Legerkorps dit vertragende gevecht planmatig voerden,
verplaatsten de divisies die de operatie ‘Tarnkappe’ zouden uitvoeren in westelijke richting naar hun verzamelgebieden.
De Vesting Lötzen (Festung Boyen) nam bij de verdediging van Oost-Pruisen een markante positie in. Deze
vesting, gebouwd tussen 1847 en 1855 op een acces tussen de grootste meren, de Löwentin-See en de Maurer-See, vormde in 1945 een operatiebasis en een tactisch belangrijk gebied. De waarde van deze vesting
werd zeer verschillend ingeschat. Haar kracht lag in de hinderniswaarde van de talrijke aangrenzende meren
en waterlopen, maar juist in deze periode van matige tot strenge vorst was deze beperkt. Midden januari
was de ijsdikte op de Mazurische meren ong. 30 cm, zodat zij passeerbaar waren, ook voor lichte voertuigen.
Logistiek was de vesting uitgerust voor een strijd van zeven weken door een enkele divisie. De oostzijde was
sterk uitgebouwd, maar aan de westzijde waren de opstellingen verwaarloosd en was er een gebrek aan
mijnen. De mogelijkheid om, onder achterlating van een kleinere bezetting, de vesting te behouden en daarmee Russische troepen te binden, was dus niet haalbaar. Het plan van 4 Leger was Lötzen slechts te verdedigen, zolang als nodig was voor de terugtocht tussen de meren door. Zodoende werd de Vesting Lötzen
losgelaten, nadat op 24 januari in de vroege middag sterke vijand gesteund door tanks, was doorgedrongen
via Widminnen tot Upalten. In het noorden was de Masuren-Kanal-Stellung op de legervakgrens doorbroken
bij Angerburg. Tijdens een aanval in de nacht 25/26 januari werd het oord Lötzen genomen en al snel daarna
viel de vesting10. Het verlies van Lötzen zonder serieuze strijd veroorzaakte een woedeaanval bij Hitler die –
net als Guderian – Lötzen beschouwde als sterkste en best bewapende vesting in Oost-Pruisen11.
Ondertussen was de situatie bij 3 Pantserleger in de nacht 22/23 januari bij Tapiau en Wehlau kritiek geworden; Königsberg werd nu rechtstreeks bedreigd. Reinhardt besloot daarom weer twee divisies (367 Infanteriedivisie en 547 Volksgrenadierdivisie) bij de aanvalstroepen van Hoβbach weg te halen ten gunste van 3
Pantserleger. Daarmee werd de gevechtskracht voor de operatie ‘Tarnkappe’ wezenlijk aangetast.
Bij het Frisches Haff lukte het de Russen op 26 januari tot 4 km voor Braunsberg door te stoten, maar daar
werden zij tot staan gebracht. Op de linkervleugel ging het gebied Nordenburg – Gerdauen op deze dag verloren. En na de val van Lötzen ging ook in het centrale deel van de grote hindernisgordel verloren. De volgende, bruikbare lijn was de lijn Friedland – Schippenbeil – Bischofsburg – Wartenburg, maar uiteindelijk was
het plan van Legergroep Noord (op 25 januari werd de naam van Legergroep Midden omgedoopt in Legergroep Noord) om de Heilsberg-Stellung te betrekken voordat de Russen in de opstellingen konden inbreken.
Tijdens dit vertragende gevecht werd Reinhardt van zijn commando over Legergroep Noord ontheven op
grond van ontevredenheid bij de hoogste leiding over het verloop van de gevechten, waarbij het verlies van
Lötzen de directe aanleiding was. Rendulic nam op 27 januari in de namiddag dit commando over.
De verplaatsing van de divisies voor operatie ‘Tarnkappe’ leverde veel problemen op. Het spoorwegstelsel
was gedegradeerd en daardoor volledig overbelast. Winterse omstandigheden, vluchtelingenstromen en
brandstofgebrek hinderden grotere wegverplaatsingen, zodat alleen commando- en gevechtsvoertuigen
mochten worden gebruikt. Voor het gros van de troepen zat er niets anders op dan in een verplaatsing te
voet in vijf dagen zo’n 200 à 250 km te overbruggen. Toch lukte deze complexe manoeuvre waarin troepen
10
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te voet het gevecht moesten afbreken, in tijd en ruimte een voorsprong naar het westen moesten krijgen en
op de flanken beschermd moesten worden. Het belangrijkste was dat daarbij de samenhang in de operaties
van 4 Leger gehandhaafd bleef.
In tegenstelling tot de eerdere planning werden twee legerkorpsstaven met de leiding van de aanvalstroepen
belast:
‒ zuid van de weg Wormditt – Preuβisch Holland: 6 Legerkorps vanuit het gebied Wormditt – Guttstadt
met 131 en 170 Infanteriedivisie en enkele andere eenheden,
‒ noord van deze weg: 26 Legerkorps vanuit het gebied Wormditt met 28 Infanteriedivisie, 10 Infanteriebrigade (rijwiel) en drie gevechtsgroepen van bataljonssterkte (Wagner, Wolff en Büscher).
Eerste aanvalsdoel voor beide legerkorpsen was de omgeving van Preuβisch Holland. Het uiteindelijke aanvalsdoel was het door 2 Leger in stand gehouden bruggenhoofd bij Elbing.

Figuur 2-9: De operaties van 4 Leger tussen 12 en 30 januari 1945

Door de vertragingen startte de aanval pas op 26 januari om 19.00 uur volgens plan. Bij volle maan, een dik
sneeuwdek en strenge vorst werden de Russen in de aanvalssector volledig verrast. Zij weken uit voor de
Duitse spitsen, waardoor de aanval aanvankelijk goede voortgang maakte. Maar in de loop van 27 januari
liep het aanvalstempo terug. 131 Infanteriedivisie won tot omgeving Liebstadt ong. 18 km terrein, maar
moest steeds meer middelen inzetten om haar zuidflank te beschermen. 170 Infanteriedivisie kwam nog het
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verst; zij werd nauwelijks gehinderd door Russische weerstand, maar wel door nagenoeg onbegaanbare wegen. Alleen bij Sportehnen moest een overgang over de Passarge worden bevochten, waarna een brug kon
worden geslagen. Deze brugslag maakte het gebruik van voertuigen west van de Passarge mogelijk. 28 Infanteriedivisie werd bij Schobitten aangevallen door Russische tanks en moest daar tot de verdediging overgaan.
Twee van haar bataljons waren door de Russische opstelling heen gebroken en bereikten het bruggenhoofd
Elbing, echter zonder verbinding met hun eigen divisie. Daarmee was de gevechtskracht van 28 Infanteriedivisie verzwakt.
In de loop van 28 januari ging het initiatief in het vak van 26 Legerkorps weer over naar de Russen die zich
met hun 5 Gardeleger losmaakten van de restanten van 2 Leger en een tegenaanval richting Frauenburg
uitvoerden. 170 Infanteriedivisie naderde deze dag Preuβisch Holland, waarbij zij de Russen aanmerkelijke
verliezen toebracht. Zij had inmiddels 35 km terrein gewonnen en was ver voor de beide nevendivisies uit.
131 Infanteriedivisie lukte het om Liebstadt binnen te dringen en in te nemen, waarbij de Russen 47 tanks
verloren. Ondertussen trokken de Russen vanuit het zuidwesten versterkingen aan en was de gevechtskracht
van de Wehrmachteenheden niet meer voldoende om dit gebied ook nog te zuiveren. De Russische artillerie
verstoorde het optreden steeds meer. 7 Pantserlegerkorps nam nu de beveiliging van Liebstadt over en 131
Infanteriedivisie kon haar aanval voortzetten. Maar een dag later bedreigden sterke Russische eenheden
naar linkerflank.
Zo ontstond op 29 januari een kritieke situatie die bij de beschikbaarheid van een tweede echelon mogelijk
nog oplosbaar was geweest12. Beide divisies waren in opdracht van Reinhardt echter afgestaan aan 3 Pantserleger bij Königsberg. Het gevolg was dat het offensief tot stilstand kwam en de divisies moesten overgaan tot
een verdediging met front in westelijke en zuidelijke richting. De nieuwe commandant van Legergroep Noord,
Rendulic, bepaalde echter dat “de aanval in westelijke richting moest worden voortgezet totdat een veilige
landverbinding met de Legergroep Weichsel was hersteld”. Een regiment van 170 Infanteriedivisie kon nog
doordringen tot het Oberländisches Kanal, waarna alle munitie verschoten en de verbinding met de divisie
verbroken was. De regimentscommandant gaf om 17.00 uur opdracht alle zware wapens te vernietigen en
gaf het personeel de keuze te infiltreren in westelijke of oostelijke richting. Slechts acht man kwamen terug
bij de divisie, een groep maakte contact met 2 Leger bij Marienburg, maar het merendeel raakte in Russische
krijgsgevangenschap.
Door de druk op de zuidflank liep 6 Legerkorps gevaar door de Russische tegenaanval te worden ingehaald.
Andere Russische eenheden onderbraken de aanvoerroutes naar de voorste eenheden, zodat het gevaar van
een Russische doorbraak zich weer begon af te tekenen. 7 Pantserlegerkorps moest Liebstadt opgeven.
Vanuit Elbing komt op deze dag een poging om de aanval van 4 Leger vanuit Elbing te ondersteunen. De
vestingcommandant van Elbing formeerde in de nacht 28/29 januari een gevechtsgroep en voerde vanuit
Elbing een opmars uit richting Preuβisch Holland. Deze gevechtsgroep stootte op een stellinggebied van de
Russische artillerie, waarna zij een opstelling innam om deze batterijen onder vuur te nemen. Daarna probeerden de Russen deze gevechtsgroep in te sluiten en brak de gevechtsgroep het gevecht af, te meer daar
er geen aanwijzingen waren dat de doorbraakpoging van 4 Leger op korte termijn succes zou hebben. Tegen
de avond was de gevechtsgroep met enkele verliezen weer terug in Elbing.
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Ondertussen had Hitler besloten ook Hoβbach van zijn functie te ontheffen; hij werd op 30 januari vervangen
door Müller. Gelijktijdig kreeg 4 Leger opdracht om zijn aanval in westelijke richting te beëindigen13.
Op 30 januari ondernamen de Russen samenhangende tegenaanvallen vanuit westelijke en zuidelijke richting
op de Duitse aanvalstroepen. De Duitse eenheden moesten zich hardnekkig verdedigen en konden hun posities ternauwernood handhaven. Nog één keer probeerde de Legergroep Weichsel de doorbraakpoging vanuit Elbing te ondersteunen. In de avond werden delen van 7 Pantserdivisie ingezet vanuit Elbing langs de
Reichsautobahn in oostelijke richting. Maar toen een Russische actie de terugtochtroute van deze divisie
dreigde af te snijden, besloot de commandant terug te keren naar haar uitgangsgebieden. Dit lukte onder
zware verliezen. Ook op 31 januari werden door een aantal Wehrmachteenheden herhaalde aanvalspogingen gedaan om Elbing te bereiken. Soms hadden deze pogingen tijdelijk en plaatselijk succes, maar zij leidden
nergens tot een samenhangende en blijvende terreinwinst.
Op 1 februari waren de krachtsverhoudingen zo ongunstig geworden, dat de plannen definitief onuitvoerbaar
bleken. Plaatselijke gevechtsacties leidden niet tot enig resultaat, maar slechts tot verliezen. Ook de versterking met gerecupereerde eenheden, zoals 14 Infanteriedivisie, 18 Pantserinfanteriedivisie en de Pantserdivisie ‘Groβdeutschland’, kon niet meer tot gelding worden gebracht. 131 Infanteriedivisie handhaafde haar
beveiliging van de zuidflank van de aanvalssector, terwijl 170 Infanteriedivisie achter de Passarge werd teruggehaald. De volgende dagen werd het front stapsgewijze teruggenomen op de Heilsberg-Stellung. De
veldversterkingen lagen hier tactisch erg gunstig, maar waren ernstig verwaarloosd en moesten eerst bruikbaar worden gemaakt.
4 Leger was hiermee definitief ingesloten en afgesneden van de rest van Duitsland. Met zeven legerkorpsstaven en 24 ernstig verzwakte divisies begon zij een defensief in de Heilsberg-Stellung met als belangrijkste
taak, het scheppen van tijd en ruimte om de duizenden vluchtelingen gelegenheid te geven een veilig heenkomen naar Duitsland te zoeken. Het lukte de nieuw aangevoerde Pantserinfanteriedivisie ‘Groβdeutschland’
nog om vanuit dit bruggenhoofd een corridor naar Königsberg te openen. Maar deze corridor was zo smal
dat zij alleen ’s nachts voor logistiek verkeer kon worden gebruikt.
Conclusie
Terwijl bij 3 Pantserleger in het noorden en bij 2 Leger in het zuiden de HKL al snel werd doorbroken en een
vertragend gevecht of terugtocht gevoerd werd, kon 4 Leger zijn verdediging langdurig handhaven en zijn
samenhang bewaren. Daardoor bleef een groot deel van het kernland van Oost-Pruisen nog lange tijd in
Duitse handen en kon een groot deel van de bevolking geëvacueerd worden. Dit was in de eerste plaats een
gevolg van het feit dat het Russische zwaartepunt elders lag en beide Russische legers (31 en 50 Leger) slechts
een bindend effect beoogden door aanvallen met beperkte doelstelling. Desondanks bereikten de Russen dit
effect niet helemaal, want tussen 13 en 21 januari kon 4 Leger toch drie divisies aan de HKL onttrekken en
elders inzetten (50 Infanteriedivisie en 558 en 562 Volksgrenadierdivisie).
Vanaf 21 januari namen de aanvallen in kracht toe. Dit viel samen met de toestemming van de hoogste leiding
om terug te vallen op de Masurische Seen-Stellung. Op deze dag hergroepeerde 4 Leger zich, om zowel het
vertragend gevecht te kunnen voeren als zich gereed te stellen voor een aanval in westelijke richting. Het
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besluit hiertoe was genomen, voordat het Russische offensief het Frisches Haff had bereikt en Oost-Pruisen
had afgesneden van de rest van het Duitse rijksgebied. Dit gebeurde immers pas op 27 januari.
Het vertragende gevecht vanuit de HKL, via de Seen-Stellung in westelijke richting gaf tijd en ruimte aan de
verplaatsing en gereedstelling van de aanvalstroepen en aan de ontruiming van het merengebied rond Lötzen. Ook in de periode van 21 tot 30 januari wist 4 Leger zijn samenhang te behouden en verliepen zijn
operaties over het algemeen planmatig. Ook de operatie ‘Tarnkappe’ werd volgens plan ingezet, maar na
een aanvankelijk succes werd de aanval gesmoord in de hoofdmacht van de Russische troepen die de voorhoedes volgden. Het onttrekken van twee divisies aan de aanvalstroepen ten gunste van de Königsberg-sector leidde tot een wezenlijke verzwakking van de Duitse aanvalscapaciteit.
De operaties van 4 Leger hadden dus een heel ander karakter dan de operaties van 3 Pantserleger en 2 Leger.
Terwijl in het noorden en zuiden een vertragend gevecht tegen een overmachtige vijand werd gevoerd, waarbij het initiatief bij de Russen lag, was 4 Leger in staat in zijn vertragende gevecht het initiatief te behouden.
Oorzaak hiervan was dat de Russische legers hier niet overmachtig waren en niet aandrongen. Maar de complexe manoeuvre van 4 Leger kan wel gezien worden als een meesterstuk in planning, leiderschap en uitvoering.

De afloop van de operaties in Oost-Pruisen
De Duitse uitbraakpoging door 4 Leger had wel tot gevolg dat de Russen zich moesten hergroeperen. Zij
kwamen tot de conclusie dat hun operationele doelstelling, de vernietiging van 4 Leger en de inname van
Königsberg, voorlopig niet gerealiseerd kon worden. Vanaf 6 februari werd 3 Witrussische Front alleen verantwoordelijk voor de operaties in Oost-Pruisen. 2 Witrussische Front moest zich alleen richten op het gebied
van Pommeren en West-Pruisen, waarbij het prioriteit kreeg boven 3 Witrussische Front. Een verminderde
aanvalsenergie was hiervan het gevolg.
In het noorden gaven de komst van twee divisies van 4 Leger, enkele aanvullingsbataljons en vooral van 28
Legerkorps uit Memel enigszins lucht aan de verdediging van Königsberg. De vesting en de verdediging van
Samland konden daardoor
tot 6 april in stand blijven en
deze gestabiliseerde verdediging gaf gelegenheid voor
de evacuatie van de burgerbevolking via Pillau en de
Oostzee naar het Duitse hartland.

Figuur 2-10: De afloop van de operaties in Oost-Pruisen tussen 30 januari en 13 maart 1945
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4 Leger was op 31 januari ingesloten in een bruggenhoofd van 180 km breed en
50 km diep, dat overeenkwam met de zogenaamde
Heilsberger-driehoek, de opstellingen die de toegang tot

Königsberg vanuit het zuiden beschermden. 4 Leger ontplooide hier met zeven legerkorpsstaven en 24 gesleten divisies. Hier tegenover stonden ongeveer 95 Russische divisies van 3 Witrussische Front die in de loop
van februari werden aangevuld tot hun organieke sterkte.
De situatie overschattende, gaf het OKH op 2 februari Legergroep Noord de opdracht in het zuidoosten de
lijn Wormditt – Bartenstein – Domnau onvoorwaardelijk te behouden, de spoorweg naar Königsberg open te
breken en in Samland een front van Königsberg naar Cranz te bezetten. Er werd zelfs weer een offensief
optreden voorzien, indien de Legergroep Weichsel in staat zou zijn een aanval op Preuβisch Eylau uit te voeren. Op 7 februari kwam OKH met een gewijzigde opdracht die de verdediging van de legergroep reduceerde
tot het gebied rond Königsberg. Daartoe moest de verbinding met Königsberg en Pillau weer tot stand gebracht worden.
De Russen ondernamen in de loop van februari herhaaldelijk op kleine schaal verschillende aanvalsacties op
de Duitse posities, waardoor de gesleten troepen in het bruggenhoofd onder permanente druk bleven staan.
De gevechten speelden zich af rond het diep ingesneden dal van de Passarge, vooral door de troepen die
enkele dagen eerder de operatie ‘Tarnkappe’ hadden uitgevoerd. In front van het bruggenhoofd gingen
Heilsberg en Bartenstein al spoedig verloren. Ook de Alle waaraan de verwaarloosde versterkingen in de
Heilsberg-Stellung waren gerelateerd, moest spoedig worden prijsgegeven. Het OKH wees herhaalde verzoeken om het hele bruggenhoofd te ontruimen steeds af. Zo vloog een van de legerkorpscommandanten
op 21 maart naar Berlijn met het negende verzoek terug te mogen vallen op de Frische Nehrung. Hitler wees
ook dit verzoek weer af.
Begin maart was dit bruggenhoofd teruggedrongen tot een breedte van 50 km breed en in het midden 20
km diep. Een voorbereide aanval op 18 maart op dit kleine bruggenhoofd had het verlies van weer een aantal
oorden tot gevolg. De voortzetting van deze aanval op 21 en 22 maart leidde tot concentratie van de alle
restanten van 4 Leger bij Heiligenbeil en de enige nog beschikbare haven Rosenberg. Op 24 maart stemde
Hitler eindelijk in met de overgang van de restanten van 4 Leger over de Frische Nehrung en op 25 en 26
maart gingen met behulp van een voorbereide veerdienst de resterende troepen naar de landtong. Een verplaatsing in westelijke richting via Kahlberg naar Danzig of naar Pillau om daarna per schip naar Gotenhafen
of Sleeswijk-Holstein te varen was het volgende traject. Alle materieel bleef achter. Een achterhoede bestaande uit delen van verschillende divisies dekte deze verplaatsing uit opstellingen bij Heiligenbeil. Op 29
maart om 06.30 uur verliet het laatste schip de haven van Rosenberg.14 En daarmee kwam voorgoed een
einde aan de eeuwenlange, Duitse aanwezigheid in Oost-Pruisen.

Conclusie
Gemeenschappelijk kenmerk in de operaties van de drie legers van Legergroep Midden in Oost-Pruisen is dat
zij erin slagen een vertragend gevecht te voeren en daarbij de samenhang in hun optreden te behouden.
Alleen bij 2 Leger lukt dit gedurende de eerste dagen van het Russische offensief niet. Ondanks de Russische
overmacht en grote verliezen, hebben de legers tactisch een effectieve invloed op het Russische offensief.
De hoogste legerleiding is echter niet in staat deze invloed op het Russische offensief om te zetten in enig
strategisch voordeel. De legergroep en de drie legers krijgen hun verdedigingsvakken toegewezen met de
opdracht het toegewezen gebied te behouden en daar blijft het bij. Dat is wat de commandanten zo goed
mogelijk doen, maar daarin zij realiseren zich daarbij dat het opgedragen behoud van terrein eerder een doel
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op zich is dan een middel om de oorlog zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Deze tweespalt komt in het
volgende hoofdstuk aan de orde.
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HOOFDSTUK 3
COMMANDOVOERING VOOR DE OPERATIES IN OOST-PRUISEN
Het daadwerkelijke verloop van operaties wordt bepaald door vele factoren, waarvan het plan er één is. De
vaak geciteerde uitspraak van von Moltke dat “geen enkel plan het eerste contact met de vijand overleeft”,
geeft al aan dat een operatie zelden planmatig verloopt. Uiteraard is in de eerste plaats de tegenstander er
op uit om de uitvoering te dwarsbomen en uiteindelijk te verhinderen. Daarnaast zijn er de onvoorziene of
onvoorspelbare factoren die invloed hebben op de uitvoering; deze hebben meestal een negatief effect,
maar kunnen soms ook een positieve uitwerking hebben. Von Clausewitz noemt dit wel de frictie, het in de
regel verstorend effect dat optreedt als gevolg van toeval, vermoeidheid, vergissingen, fouten, onduidelijkheden en misverstanden. Toch is het plan de eerste, richtinggevende factor voor het verloop van gevechtshandelingen. Sterker nog: Volgens von Moltke wordt het succes van een operatie meer bepaald door het
plan aan het begin (groepering, slagorde, opdrachten, coördinatiemaatregelen) dan door het beoogde doel.
Het is moeilijker fouten uit de beginsituatie te herstellen tijdens de operatie, dan fouten tijdens de operatie
op basis van een goed begin1.
Een dergelijk plan komt voort uit een besluitvormingsproces waarvan de structuur en het proces in de doctrine is beschreven. Dit is in beginsel een rationeel proces dat in een aantal logische stappen leidt tot een
plan. Maar al is de opzet nog zo rationeel, de persoon van de commandant en zijn stafofficieren en de communicatie tussen hen spelen een doorslaggevende rol. Hun achtergrond, hun ervaringen, hun persoonlijke
instelling en hun onderlinge vertrouwen hebben altijd invloed op de uitkomst van de besluitvorming. Ondanks het streven, is het een illusie te denken dat een besluitvormingsproces geheel rationeel kan verlopen.
Er bestaat altijd een dosis onzekerheid. Niet alle invloedsfactoren zijn nauwkeurig bekend en worden dan
vervangen door veronderstellingen. Ook de waardering van de invloedsfactoren is vaak afhankelijk van subjectieve ervaringen.
Het maken van een plan in een besluitvormingsproces is één; het realiseren van het plan is iets anders. Om
een plan te realiseren moet een commandant zijn eenheden organiseren, dirigeren en coördineren. Dit wordt
in de regel bevelvoering genoemd: het geven van aanwijzingen, instructies, richtlijnen en opdrachten om een
plan ten uitvoer te brengen. Omdat een leger een organisatie is bestaande uit mensen van vlees en bloed,
speelt de menselijke factor bij het uitvoeren van een plan een grote rol. Daar is leiderschap voor nodig: het
vermogen om het gedrag van anderen bewust zo te beïnvloeden dat gezamenlijk het gestelde doel wordt
bereikt. Deze drie facetten, besluitvorming, bevelvoering en leiderschap worden met een kapstokbegrip
commandovoering genoemd.
Dit hoofdstuk beschrijft alleen de belangrijkste factoren die invloed hebben gehad op de commandovoering
van Legergroep Midden en 4 Leger tussen oktober 1944 en eind januari 1945. Dit zijn de gegeven aanwijzingen, opdrachten en bevelen en de dialoog tussen de hoogste leiding en de commandanten te velde. Daarbij
wordt eerst de invloed van de hoogste leiding op de campagne onderzocht in de jaren vóór de operaties in
Oost-Pruisen. Daarna worden de meest bepalende aspecten van de commandovoering van Legergroep Midden en vooral van 4 Leger beschreven in de perioden van het Russische herfst- en winteroffensief en voor de
uitbraakpoging van 4 Leger.
1
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Invloed van het Oberkommando des Heeres op de campagne tot oktober 1944
Het Oberkommando des Heeres (OKH) was de staf van de Oberbefehlshaber des Heeres (Ob.d.H.), tot 19
december 1941 Walter von Brauchitsch, een trouwe nationaalsocialist en een compromisfiguur tussen verschillende belangengroepen na de Blomberg-Fritsch-crisis in 1938. De Generale Staf was het belangrijkste
deel van het OKH. Het OKH was vanaf het begin van de oorlog niet ondergeschikt aan het Oberkommando
der Wehrmacht (OKW), maar kreeg zijn aanwijzingen en instructies direct van de Oberste Befehlshaber der
Wehrmacht, Hitler. Het OKH was verantwoordelijk voor de leiding aan de campagnes aan het oostfront, eerst
in Polen en daarna in Rusland. Het OKW was verantwoordelijk voor alle andere fronten, zoals het westfront,
Noorwegen, Italë en de Balkan.
Na de aanvankelijke successen in de operatie ‘Barbarossa’ kwam het Duitse offensief eind 1941 tot stilstand,
deels als gevolg van winterse omstandigheden, deels als gevolg van de toenemende Russische weerstand.
Na het drama aan de Mius (zie blz. 1-5) werd de traditionele kern van de Duitse commandantenverantwoordelijkheid langzamerhand uitgehold; de hoogste leiding greep direct in met opdrachten en aanwijzingen in
de bevoegdheden van de hogere en middenniveaus.2 Dit leidde al op 7 december 1941 tot een dagboekaantekening van de toenmalige Chef van de Generale Staf, Halder: “De ervaringen van deze dag zijn vernederend
en beschamend. Ob.d.H. is niet veel meer dan een postbezorger [tussen Hitler en de legergroepen]”. Uiteindelijk besloot Hitler – von Brauchitsch en Halder passerend – op 16 december zijn Haltebefehl te geven: “Het
front moet tot het uiterste verdedigd worden. […] Met persoonlijke inzet van commandanten en officieren
dienen de troepen tot een fanatieke weerstand in hun opstellingen te worden gedwongen, zonder rekening
te houden met doorgebroken vijand in de flank of in de rug.”3 Hitler stelde de generaals en het OKH verantwoordelijk voor de tegenslag aan de Mius en nam daarom op 19 december persoonlijk ook het bevelhebberscahp van het leger (als OB.d.H.) over. Daarnaast werd een aantal generaals ontslagen, zoals von Rundstedt,
Guderian en Hoepner; commandanten van pantserformaties die gespitst waren op het vermijden van starheid in een statische verdediging.
Ook na de winter 1941/42 verweet Hitler het leiderschap van het leger de groeiende problemen in Rusland.
Hij concludeerde dat de generaals te terughoudend waren en het “hen aan een sterke maag ontbrak om met
een crisis om te gaan”. Ondanks orders die het terugtrekken verboden, gaven de meeste commandanten
hun eenheden een zekere vrijheid van handelen binnen de diepte van hun weerstandsgebied. In Hitlers opvattingen was dit slechts een excuus voor een terugtocht. Hitler, met zijn ervaringen als frontsoldaat in de
Eerste Wereldoorlog, beschouwde zichzelf als expert op het gebied van tactiek en zijn militaire adviseurs zag
hij als verwarde theoretici zonder persoonlijke kennis van de verdediging. Zij hanteerden immers het rationele besluitvormingsmodel in plaats te vertrouwen op de kracht van de (volks)wil en superioriteit van de
Duitse militair.
Hitler geloofde uitsluitend in een verdediging zo ver mogelijk voorin. Zijn Führerbefehl van 8 september 19424
was een verwarrende mengelmoes van valide operationele grondbeginselen en rigide tactische instructies,
waarin het behoud van de voorste lijn voorop stond. “Sie muß daher nach Abschluβ jedes Kampfes wieder
im eigenen Besitz sein. Eine Truppe, die diese Forderung nicht erfüllt, muß dies als eine Schande betrachten.“
2
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In Hitlers hoogdravende stijl werd in elf bladzijden een aantal voorbeelden van het noordelijke front genoemd, die eigenlijk onvergelijkbaar waren met het zuidelijke front waar de gevechten veel intensiever waren. Halder die vergeefs eerder had geprotesteerd tegen de onprofessionele stijl en inhoud van Hitlers orders, weigerde zijn naam onder dit Führerbefehl te zetten, ondanks het briefhoofd van de Generale Staf. Dit
Führerbefehl benadrukte de noodzaak Sovjetaanvallen te verslaan nog vóór de Duitse loopgraven en zo elke
penetratie in de Duitse verdediging te vermijden. Wanneer de vijand toch binnendrong in het weerstandsgebied moest hij ten koste van alles worden aangegrepen om het verloren gebied te hernemen. Hitler gaf
hiermee prioriteit aan het behoud van terrein boven de vernietiging van vijandelijke aanvalstroepen en
keerde daarmee terug naar de rigide, terreingeoriënteerde lineaire verdediging van voor 1917. Hitler kondigde aan vaker persoonlijk te zullen interveniëren in het verdedigende gevecht. Daarom moesten alle commandanten hem voorzien van gedetailleerde stafkaarten van hun opstellingen. In een onderstreepte passage
werd benadrukt dat geen legergroepscommandant of legercommandant het recht had een tactische terugtocht op te dragen zonder toestemming van Hitler.
In een volgend operatiebevel nr. 1 van 14 oktober 19425 drukte Hitler de Duitse troepen nogmaals op het
hart af te zien van het terugtrekken of van andere uitwijkende manoeuvres, maar vijandelijke penetraties zo
ver mogelijk naar voren te binden:
“Als grundsätzliche Forderungen gelten:
1. Die Winterstellung ist auf jeden Fall zu halten. […]
3. Bei feindlichen Angriffen gibt es kein Ausweichen oder operative Rückwärtsbewegungen. […]
6. Abgeschnittene oder eingeschlossene Teile haben sich so lange zu verteidigen, bis sie entsetzt
werden.
Für die bedingungslose Durchführung dieser Forderungen haften mir die Kommandeure.“
Het nadelige effect op de operaties was in deze periode eerder potentieel dan feitelijk. Eind oktober 1942
begonnen de herfstregens en de winterperiode die leidden tot een stabilisatie van de fronten aan beide zijden, met uitzondering van de Stalingradsector. Bovendien beperkten de commandanten het effect van deze
orders door vooral bestaande methoden volgens de formele doctrine te benadrukken en de voor het gevecht
schadelijke passages te negeren. Het directe effect van deze Führerbefehle was wel enige verbetering en
standaardisatie van de verdediging. Commandanten bleken niet blind te zijn voor de tegenstellingen en de
onuitvoerbaarheid en zochten gezamenlijk een modus operandi. Generaal Heinrici, commandant van 4 Leger
in 1942, voerde het Führerbefehl uit met een memorandum dat alleen technische aspecten van de verdediging weergaf. Soms werden verzoeken om prikkeldraad en mijnen gedaan in zulke exorbitante hoeveelheden, zoals die alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog voorkwamen. Dan kon de schuld van een mislukking
tenminste aan anderen worden gegeven. Heinrici schreef nog een brief aan zijn legergroepscommandant dat
het onmogelijk was het Führerbefehl te implementeren, alleen al op grond van het gebrek aan personeel
door hoge verliescijfers en onvoldoende aanvullingen.6 Dit gebrek aan personeel om het gehele oostfront
met voldoende diepte te kunnen bezetten, werd in de volgende jaren het belangrijkste probleem voor de
Wehrmacht.
De Wehrmacht modderde met de in hoofdstuk 1 beschreven doctrine en bovenstaande interpretatie van de
bevelen van de Führer na de ommekeer bij Stalingrad door, en later ook op de steppen van de Oekraïne, op
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de vlakten van Wit-Rusland en op de toendra’s van Noord-Rusland. De commandanten zochten steeds een
evenwicht tussen de opdrachten om voorin stand te houden en de realiteit van het gevecht, waarbij het
afbreken van het gevecht en de terugtocht meestal de enige manieren waren om een Russische aanval te
overleven. In een Duits tegenoffensief tussen de Donetz en de Dnjepr eind februari en begin maart 1943
bracht von Manstein de Russen een vernietigende slag toe, maar dit succes kon niet worden uitgebuit, omdat
de aanvalstroepen hun culminatiepunt hadden bereikt; zij waren aan het eind van hun Latijn. Het latere offensief bij Kursk op 5 juli 1943 was de laatste (en mislukte) poging om het strategische initiatief aan het
oostfront te hernemen. Vanaf dat moment stonden de operaties alleen nog maar in het teken van een (tijdelijke) verdediging, afbreken van het gevecht, de terugtocht en op beperkte schaal het vertragend gevecht.
Terwijl het Duitse leger als geheel en de infanterie in het bijzonder degenereerde, beleefden de pantsertroepen in 1943 een onverwachte opleving. Nadat Hitler in 1941 Ob.d.H. was geworden, hield hij zich intensief
bezig met technische ontwikkelingen, vooral van het pantserwapen. De grootste uitdaging voor de
Wehrmacht was in deze tijd de Russische T-34-tank, kwantitatief en kwalitatief superieur aan de Duitse tanks.
Maar door Hitlers wispelturige karakter werd de ontwikkelingsbeleid ronduit chaotisch. Er werden veel verschillende typen ontworpen door de ingenieurs van Krupp, Henschel en Porsche zonder voldoende rekening
te houden met de behoeften van de legers te velde. Dit leidde tot een versnippering van de productiecapaciteit en een alleen maar teruglopende capaciteit van het pantserwapen dat in de eerste jaren van de oorlog
zo’n doorslaggevende rol had gespeeld.7 Om deze tekortkoming te herstellen riep Hitler in februari 1943
Guderian terug in dienst. Hoewel Guderian de tekortkomingen van het Duitse rijk niet kon oplossen, was hij
wel in staat het pantserwapen nieuw leven in te blazen. De pantserdivisies speelden daarna een belangrijke
rol, omdat zij in staat waren tijdens het gevecht het Hauptkampffeld te versterken, tegenaanvallen uit te
voeren of in de diepte doorgebroken vijand op te vangen. Waar het vertragend gevecht werd gevoerd, gebeurde dat meestal door eenheden die met pantsertroepen versterkt waren.
De situatie er nog ongunstiger op geworden, toen de Russen in de herfst van 1944 de oostgrens van het
Duitse rijk bereikten. Hun overwicht was groter geworden en door grootschalige inzet van artillerie en vliegtuigen was de HKL tegenover een geconcentreerde inzet niet te houden. De Groβkampfgliederung was alleen
goed toepasbaar, wanneer de divisievakken smaller werden. Maar ze werden breder, tot wel 30 km. De weinige pantserdivisies konden als operationele reserve een doorbraak in diepte opvangen, maar dit vereiste
wel een strakke leiding, een hoog moreel en de bereidheid tot het accepteren van onoverzichtelijke situaties
en open flanken, in plaats van aansluiting naar links en rechts. Dit kon de hogere commandant zich alleen
permitteren wanneer hij een goed en betrouwbaar inzicht in de situatie had. En dit was alleen mogelijk bij
een sterke vertrouwensband tussen de tactische en operationele commandanten en staven.
Maar deze vertrouwensbasis was in de herfst van 1944 ondergraven. In de eerste plaats door de deprimerende ervaringen in de zomer van 1944 bij Legergroep Midden waarbij, ondanks een juiste inschatting van
de situatie door de commandanten, de eenheden niet tijdig toestemming kregen om het gevecht af te breken. In de tweede plaats door de gevolgen van de 20-juli-aanslag op Hitler. De achterdocht ten opzichte van
de Wehrmacht, en vooral van de legers aan het oostfront, steeg tot een hoogtepunt. De toenemende starheid in de communicatie gaf commandanten geen ruimte meer. Bepalend voor het moreel en het vertrouwen was nu, veel meer dan voorheen, de verwachting of de hogere leiding alleen zinvolle offers van haar
troepen vroeg en daarmee bereid was persoonlijk de consequenties van ongehoorzaamheid te dragen of dat
zij troepen opofferden tegen beter weten in.
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Conclusie
Het OKH heeft een sleutelrol bij de leiding aan de operaties aan het oostfront gespeeld. Wanneer de eerste
tegenslag in de operatie ‘Barbarossa’ zich aandient, benoemt Hitler zichzelf tot opperbevelhebber over het
leger. Daarmee wordt de politieke en militaire leiding in één persoon verenigd. Vanaf dat moment domineert
de politieke rol van Hitler binnen het OKH. Binnen de Generale Staf bestaat wel begrip voor de militaire
realiteit, waardoor het terugvallen op achterwaarts gelegen lijnen op basis van militaire noodzaak als het
ware wordt gedoogd. Commandanten te velde meten zich daarbij een beperkte vrijheid aan, meestal op
grond van voldongen feiten, i.c. in- en doorbraken door het Rode Leger. Na de 20-juli-aanslag neemt de achterdocht van de politieke leider ten opzichte van de generaals sterk toe en verstart de dialoog tussen OKH en
de legers te velde helemaal.

Commandovoering tussen oktober 1944 en begin januari 1945
Tussen 16 oktober en 5 november 1944 realiseerde 3 Witrussische Front in haar offensief op Königsberg twee
inbraken in het Duitse weerstandsgebied bij Nemmersdorf en Goldap. De Duitsers heroverden een deel van
het verloren gebied door tegenaanvallen. Vanaf 5 november trad een periode van relatieve rust in die duurt
tot het begin van het Russische winteroffensief op 13 en 14 januari 1945.
Na zes dagen na het begin van dit herfstoffensief gaf Reinhardt een order uit die duidelijk maakte dat –
volgens hem – de laatste dagen meerdere keren gebied was prijsgegeven zonder directe vijandelijke druk,
maar dat anderzijds ook uitgeputte troepen in staat waren geweest opstellingen te behouden.
“[…] Met een afbreekbeweging of frontverkorting wordt de situatie weliswaar plaatselijk verbeterd,
maar in het grote geheel meestal verslechterd. […] Elk afbreken, ook tijdens het gevecht, mag alleen
plaatsvinden met toestemming van de legercommandant. Wanneer dit gaat om gebied breder dan
een regimentsvak, gebeurt dit alleen met mijn toestemming. Wij strijden nu in Duitsland! Wij vechten
om elk dorp, elk stuk bos en om elke meter Duits grondgebied!”8
Sterker dan in de orders en bevelen in de voorafgaande periode werd nu een politieke dimensie in de communicatie ingebracht. Naast de operationele aanwijzingen kregen commandanten in orders en bevelen motiverende slogans uit het nationaalsocialistische gedachtengoed mee. Blijkbaar vertrouwde de legerleiding
niet meer op de zuiver professionele capaciteiten van haar commandanten en was het stimuleren van de
mentale houding ten opzichte van hun taak noodzakelijk.
In zijn beoordeling van de toestand zag Hoβbach dat de grootste dreiging een insluiting van zijn leger in OostPruisen was door een Russisch offensief op de naderingsas naar Königsberg in het noorden gecombineerd
met een offensief op de naderingsas naar Elbing. De grote uitstulping in het front naar het oosten vereiste
veel troepen waardoor de vereiste dichtheid niet werd bereikt. Begin december 1944 schreef Hoβbach een
memorandum9 aan Reinhardt met het voorstel het front van 3 Pantserleger en 4 Leger direct terug te halen
naar de Masurische Seen-Stellung ter weerszijden van Lötzen, het Mazurien-Kanal en de Deime. Deze lijn viel
samen met goede veldversterkingen en hindernissen en vereiste aanmerkelijk minder troepen. Hierdoor kon
4 Leger zich in de diepte groeperen en konden reserves worden aangehouden. Daarmee werd ook een legerstaf overbodig en konden alle operaties in Oost-Pruisen onder bevel van 4 Leger en dus in één hand komen.
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Reinhardt zond dit memorandum door naar het OKH, waarna een strikte afwijzing van Hitler volgde. “Met
een ongekende starheid leidde Hitler Volk en Wehrmacht naar de afgrond.” schrijft Hoβbach vlak na de oorlog.10 Later zegt Hoβbach dat in “in dit kleine gebied geen ruimte was voor een legergroepscommando, drie
legerstaven, een civiel- en een partijbestuur”. Alleen eenhoofdige leiding kon de belangen van de gewapende
macht en het volk met elkaar in overeenstemming brengen.”11 Hoβbach had daarmee een eigen aanstelling
als bevelhebber voor Oost-Pruisen in zijn achterhoofd. Dat hij daarmee persoonlijke roem wilde vergaren
lijkt onwaarschijnlijk. De situatie was door hem al eerder als uitzichtloos ingeschat, waarin niet veel eer te
behalen viel. Hij lijkt alleen gedreven door professionele motieven.
Tijdens persoonlijke ontmoetingen en telefoongesprekken was de teneur somber en defaitistisch, zoals in
een telefoongesprek tussen Reinhardt en Hoβbach op 14 december om 21.45 uur:
Hoβbach: “[…] de fronten zijn bij de komende vorst zo zwak en zo slecht bezet, dat bij een eenvoudige
aanval al tegenslag te verwachten is. Het front is bij 55 Legerkorps en […] Legerkorps zo dun en reserves zijn er niet, waardoor een gevecht om de HKL bij 55 daar zeer twijfelachtig wordt. Ik verzoek
de Kavalleriebrigade niet te verplaatsen en hier te laten.”
Reinhardt: “Dat heeft geen zin. Die strijd is al verloren, daar is meer niets aan te doen. Op hoger
niveau weet iedereen er van, maar het lukt niet. U moet het doen met de middelen die u ter beschikking staan. Alleen een geniebataljon […] en 18 Pantserinfanteriedivisie, meer kan ik niet geven.”
Hoβbach: “Dat is erg weinig.’
Reinhardt: “Dat weet ik. Ik had uw telefoontje vandaag al verwacht.”
Hoβbach: “Het is allemaal erg mager, de legerkorpsen hebben vakbreedten die hoogst ongebruikelijk
zijn.”
Reinhardt: “Ik heb niets. De staf van 41 Pantserlegerkorps moet ik beschikbaar houden om pantserdivisies te leiden”.
[Er volgt een discussie over het Politieregiment Hannibal, dat te weinig gevechtswaarde zou hebben.]
Hoβbach: “Voor dat politieregiment moet ik toch echt iets anders hebben.”
Reinhardt: “Had ik nog maar wat.”
Hoβbach: “Dat moet het OKH toch ook inzien.”
Reinhardt: “Dat zien ze ook wel in, maar hebben zij ook niets; we moeten onszelf redden.”
Er was een verschil in uitingen in schriftelijke orders en in gesprekken. Op schrift stonden commandanten op
het vasthouden van elk stuk terrein met toevoeging van nationaalsocialistische slogans en zonder in te gaan
op vervolgopties of alternatieven. In gesprekken klonk de wanhoop van het gebrek aan adequate middelen
en werd gezocht naar oplossingen buiten de opgedragen kaders. Maar in beide communicatievormen bleven
Reinhardt en Hoβbach weg van enig initiatief om wezenlijk af te wijken van Hitlers bedoelingen. Was er dan
geen enkele discussie over de gegeven opdrachten? Kapitein Condné – destijds bataljonscommandant12 en
in 1986 als Duits generaal deelnemer aan een ‘Art of War Symposium’ – zegt hierover dat tot op kapiteinsniveau de problematiek openlijk werd bediscussieerd, maar niet op lagere niveaus.13 Hij deelde zijn zorgen
zeker niet met zijn compagniescommandanten, omdat juist zij aangemoedigd moesten worden. Anders zou
hun conclusie wel eens kunnen zijn, dat de strijd beter direct gestaakt kon worden. Het moreel moest op een
hoog niveau worden gehouden. Volgens Condné was ook te weinig informatie beschikbaar om tot een afgewogen oordeel te komen. Er bestond toch steeds vertrouwen in de hogere leiding.
10
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Aan Duitse zijde bestond geen twijfel aan het begin van het Russische winteroffensief, zodra het winterweer
hiervoor gunstig was. Ook bij Legergroep Midden voorzag men twee zwaartepunten: zuid aan de BenedenNarew en noord van de Rominter Heide. Maar ook op andere delen van het front werd het Rode Leger sterk
genoeg geacht om met beperkte aanvallen veel troepen te binden. Nadat de legergroep opdracht had gekregen weer een divisie en een brigade af te staan, schreef Reinhardt aan OKH dat het versterken in het zwaartepunten zuid van Warschau ten koste van Legergroep Midden niet meer mogelijk was en dat geen pantsertroepen meer onttrokken konden worden. Hij verzocht tevens de vooruitspringende frontboog bij Lomscha
terug te mogen nemen om zo troepen uit te sparen en nieuwe reserves te creëren. Guderian antwoordde
dat de legergroep zichzelf door hergroepering van reserves moest voorzien en dat de Führer het terugnemen
van het front bij Lomscha wederom afwees. Op dat moment stond het OKH eigenlijk voor de keuze: òf de
legergroep zo sterk mogelijk een beslissende slag te laten aangaan, òf de opdracht wijzigen. Tekenend was
dat de opdracht ongewijzigd bleef en daarnaast toch reserves werden weggetrokken voor offensieve operaties in Hongarije en in de Ardennen. Tussen 8 en 28 december werden met tussenpozen van enkele dagen in
totaal vijf pantserdivisies, een infanteriedivisie en een brigade aan Legergroep Midden onttrokken. Restanten
van enkele verslagen eenheden werden wel toegevoegd, maar zij moesten eerst recupereren of heropgericht
worden.
Op 10 december werd het Führerhauptquartier verplaatst van de Wolfschanze naar de Adlerhorst in de
Taunus om leiding te geven aan het Ardennenoffensief. Het oostfront met Oost-Pruisen kreeg daarbij duidelijk een tweede prioriteit van de Führer, terwijl de generaals de Russen toch als hun gevaarlijkste tegenstander zagen. Guderian – met in zijn kielzog de Abteilung Fremde Heere Ost – rekende op een offensief vanaf
12 januari met een overmacht van 11:1 bij de infanterie, 7:1 bij de tanks, 20:1 bij de artillerie en 20:1 in de
lucht. Bij deze verhoudingen was de enige mogelijkheid om een Russisch offensief te stabiliseren, het terugnemen in de diepte onder gelijktijdige versterking ten koste van het westfront. Om dit te bepleiten reisde
Guderian op 24 december naar de Adlerhorst. Na Guderians presentatie zei Hitler dat de rapporten van de
inlichtingenafdeling gebaseerd waren op vijandelijke bluf, dat een Russische divisie slechts 7000 man sterk
was, dat de pantsereenheden geen tanks hadden en dat dit de grootste misleiding sinds Ghengis Khan was.14
Guderian kon gaan met de boodschap dat het oostfront voor zichzelf moest zorgen. Een dag later gaf Hitler
opdracht om twee SS-pantserdivisies (3 en 5), voorzien als reserve voor Legergroep Midden, naar Hongarije
te sturen. Daarmee was de legergroep de helft van haar gepantserde reserves kwijt. Op nieuwjaarsdag en op
9 januari ging Guderian nogmaals naar de Adlerhorst in een poging de eerste prioriteit voor het oostfront te
krijgen; enig resultaat was dat weer vier divisies naar Hongarije werden verplaatst. Verzoeken om het OostPruisische front in te korten en zo troepen uit te sparen, wees Hitler steeds af.
Op 3 januari vroeg Legergroep Midden weer de frontboog bij Lomscha terug te mogen halen op de beter
verdedigbare Ostpreuβen-Grenzstellung, temeer omdat de vorst was ingetreden en het stroomgebied van
de Narew haar hinderniswaarde daardoor had verloren. Dit was aanmerkelijk minder vergaand dan de vorige
verzoeken, maar Hitler wees ook dit af. Op 11 januari vloog Reinhardt zelf nog eens naar Berlijn en verzocht
Guderian nogmaals steun voor zijn optreden; Hitler was die dag nog op de Adlerhorst. Guderian had volledig
begrip, maar kon niets doen. Hitler stond een terugname niet toe.15

14

Guderian, Panzer Leader, p. 383.
Otto Heidkämper, `Die Abwehrschlacht in Ostpreuβen in den Krisentagen des Januar 1945` in Wehrkunde nr. 3
(1954), p. 223
15

3-7

Conclusie
Vanaf oktober 1944 wordt de oorlog gevoerd op Duits grondgebied. Daarmee krijgt het defensief een extra
dimensie; het is geen veroverd gebied dat wordt prijsgegeven, maar de eigen ‘Heimat’. De spanning tussen
de politieke wens van het behoud van Duitsland en het overleven van haar bevolking enerzijds en de militaire
uitzichtloosheid van de strijd tegen een overmachtige vijand stijgt met de dag. De generaals in het OKH hebben geen speelruimte meer om enig terugvallen in de diepte te gedogen, maar volgen Hitler in zijn starre
focus op het behoud van grondgebied. Zij krijgen en nemen geen vrijheid om tegemoet te komen aan de
militaire realiteit. Commandanten te velde worden steeds wanhopiger, maar waken ervoor initiatieven te
nemen die buiten Hitlers kaders vallen. Zo accepteren zij gedwee de uitzichtloosheid van de militaire realiteit.

De commandovoering tussen 12 en 31 januari 1945
Terwijl het defensief tegenover het Russische zwaartepunt zuid van Warschau zwak bezet was, zette de hoogste leiding in op een tegenoffensief ter ontzetting van Boedapest, wat direct noch indirect enige verlichting
van de dreiging voor het Duitse hartland gaf. Binnen een week was de Duitse verdediging tegenover het
Russische zwaartepunt zuid van Warschau doorbroken. Tussen Legergroep A die terugviel op de Oder en
naar Breslau en Legergroep Midden ontstond een brede bres waardoor het Rode Leger nagenoeg ongehinderd in westelijke richting kon doorstoten naar Küstrin aan de Oder. Het verloop van het Russische offensief
bevestigde al snel de inschatting van het dubbele gevaar: Een afsluiting van de rest van Duitsland west van
de Weichsel en de insluiting van de legers oost van de Weichsel. Vooroorlogse studies van de Generale Staf
hadden al geconcludeerd dat, bij een uitzichtloze strijd in Oost-Pruisen, een terugtocht achter de Weichsel
ter weerszijden van Graudenz de enige optie was om zo veel mogelijk gevechtskracht te behouden.16
Op 15 januari 1945 intervenieerde Hitler voor de eerste keer tijdens het Russische offensief met de opdracht
Legerkorps Groβdeutschland vanuit Oost-Pruisen over te brengen naar centraal Polen om daar een dreigende
doorbraak bij Posen af te grendelen. De weigering van Guderian om de bestemming van Legerkorps
Groβdeutschland – waarvan één divisie inmiddels per trein naar Lodz verplaatste – te wijzigen, deed Hitler in
woede uitbarsten en terugkeren naar Berlijn. Op 16 januari 1945 kwam Hitler in Berlijn aan en werd het
Führerhauptquartier in de gedeeltelijk gebombardeerde kanselarij gevestigd. Hitler had inmiddels besloten
dat het westfront moest overgaan tot het defensief, zodat nu troepen voor het oostfront beschikbaar kwamen.17
Tussen 14 en 21 januari voerde Reinhardt een permanente strijd met Hitler over het terugnemen van 4 Leger.
Reinhardt motiveerde deze terugname op de lijn Nowogrod – Gehlenburg – Goldap (Ostpreuβen-Grenzstellung) met het vrijmaken van drie divisies om de Russische aanval in de gebieden van 2 Leger en 3 Pantserleger
te kunnen stoppen. Zelfs op 20 en 21 januari – toen 2 Leger de Hohenstein-Stellung en 3 Pantserleger de
Anagerapp-Inster-Stellung hadden moeten opgeven – werd volgens Heidkämper nog voorgesteld om middelen voor de nevenlegers vrij te maken.18 Reinhardt en Hoβbach achtten op dat moment echter een optreden
waardoor de bevolking gered kon worden, noodzakelijk: De legergroep zou terugkeren achter de Weichsel
en het Duitse grondgebied oost van de Weichsel helemaal zou opgegeven worden.19 Een dergelijk besluit
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ging ver buiten de bedoelingen van de hoogste leiding. Op 19 januari was nog een Führerbefehl uitgegeven
waarin stond dat voor alle wijzigingen van plannen op divisieniveau en hoger Hitler vooraf toestemming
moest worden gevraagd en waarin de leger-, legerkorps- en divisiecommandanten persoonlijk aansprakelijk
worden gesteld voor elke afwijking.20 Deze persoonlijke aansprakelijkheidsstelling kwam in deze fase van de
oorlog vaker voor in orders en bevelen. Het betekende dat commandanten vervolgd konden worden op basis
van ernstig plichtsverzuim door krijgsraden of gerechtshoven die in deze fase gedomineerd werden door de
partij. Ontslag of zelfs de doodstraf konden het gevolg zijn. Ook de dreiging met Sippenhaft (internering van
familieleden) kwam voor.
De legergroeps-, legerkorps- en divisiecommandanten zijn er persoonlijk voor verantwoordelijk dat
elke melding de onverbloemde waarheid bevat. Ik zal elke poging tot versluiering, opzettelijk of nalatig ontstaan, draconisch bestraffen. Was getekend: Adolf Hitler.”21
Over het algemeen is deze persoonlijke aansprakelijkheidsstelling bij dreigementen gebleven. Toch had het
regime gedemonstreerd bereid te zijn ook hogere officieren te vervolgen. Generaal von Zichberg, commandant van 28 Infanteriedivisie werd ter dood veroordeeld, omdat hij een van zijn stafofficieren niet had gearresteerd, voordat deze overliep naar de Russen.22

De besluitvorming over de operatie ‘Tarnkappe’
In de naoorlogse literatuur is omstreden wie het initiatief tot deze uitbraakpoging heeft genomen: Reinhardt
of Hoβbach. Dit is een relevante vraag omdat dit besluit rigoureus en diametraal inging tegen de Führerbefehle op een schaal die nog niet eerder was voorgekomen. Dit besluit had tot harde represailles tegen
de initiatiefnemer kunnen leiden. Hoβbach was in zijn memorandum van december 1944 al tot de conclusie
gekomen dat het defensief van Oost-Pruisen een concentratie van middelen op een kleiner gebied en onder
eenhoofdige leiding vereiste, omdat de provincie op den duur onhoudbaar zou zijn.
Heidkämper, chef-staf van Reinhardt, zegt, gebaseerd op zijn eigen dagboek, dat zich pas op 23 januari de
keuze voordeed om de bij een terugtocht vrijkomende middelen te gebruiken òf voor een versterking van
het hele legergroepsfront òf voor een aanval in westelijke richting om daarmee een corridor naar het Duitse
kernland vrij te maken. Vanzelfsprekend moesten deze overwegingen geheim blijven, maar Hoβbach moest
toch snel in deze ideeën van Reinhardt worden ingewijd.23 Groβmann, een van de legerkorpscommandanten
van Hoβbach, schrijft dat Reinhardt op 21 januari besloot tot terugname van 4 Leger op de Masurische SeenStellung, ook zonder toestemming van Hitler en dat met de vrijkomende middelen een aanval in westelijke
richting naar Elbing uitgevoerd moest worden om een verbinding met de rest van het rijk te maken.24 Kershaw betoogt, zonder verdere bronvermelding, dat Hoβbach na de oorlog zijn positie probeert te verfraaien
en dat hij claimt eenzijdig het bevel voor de uitbraak te hebben gegeven. Volgens Kershaw heeft Reinhardt
deze beslissing met tegenzin genomen.25

20

Ibidem, p. 64.
Telex met afschrift van het Führerbefehl van AOK 4, nr. 1065/45 van 22 jan 1945, 16.30 uur aan legerkorpscommandanten in BA/MA, inv.nr. RH 20-4/626.
22
Herinneringen van generaal Friedrich Hoβbach, Kapitel VIII, in BA/MA, inv.nr. N 24-39.
23
Otto Heidkämper, `Die Abwehrschlacht in Ostpreuβen in den Krisentagen des Januar 1945‘ in Wehrkunde, nr. 3
(1954), p. 226
24
Kurt Dieckert en Horst Groβmann, Der Kampf um Ostpreuβen, München: Gräfe und Unzer Verlag 1960, p. 110.
25
Ian Kershaw, The End: The Defiance and Destruction of Hitler’s Germany 1944-1945, New York: Penguin Books 2012,
p. 234.
21

3-9

Lakowski zegt in het Duitse standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog, dat Hoβbach verdergaande doelstellingen had dan Reinhardt en de Generale Staf. Hij was bereid Oost-Pruisen op te geven en een doorbraak
naar het westen uit te voeren om zijn leger te redden. Een van de gevolgen zou – volgens Lakowski – de
ondergang van het zwaar aangeslagen 3 Pantserleger bij Königsberg zijn geweest. Reinhardt zond op 24 januari de twee divisies (367 en 547) die Hoβbach als tweede echelon voor de operatie ‘Tarnkappe’ had voorzien, naar het wankele front voor Königsberg.26 Ook Hans Meier-Welcker wijst in zijn grondige studie over
deze operaties het initiatief aan Hoβbach toe. Hoβbach zegt dat hij tot dit plan besloot, omdat alleen op deze
manier voor de honderdduizenden vluchtelingen die zich nog in het gebied noord van Allenstein bevonden,
de weg naar het westen kon worden geopend en aan de greep van de Russen konden worden onttrokken.27
Hij hoopte dat Reinhardt zou instemmen en zich ook met de hele legergroep achter de Weichsel zou terugtrekken. Reinhardt maakte geen bezwaar tegen deze uitbraak, maar wilde toch het gebied Königsberg behouden.
Volgens Guderian nam Hoβbach op 22 januari het besluit zijn leger om te draaien en een aanval uit te voeren
in westelijke richting om daarmee een verbinding tot stand te brengen met 2 Leger. Hoβbach zou Reinhardt
pas op 23 januari over deze beslissing hebben geïnformeerd toen de verplaatsingen al begonnen waren. OKH
en Hitler werden aanvankelijk helemaal niet geïnformeerd. Het eerste wat het OKH op 24 januari te horen
kreeg, was dat Lötzen zonder strijd was opgegeven. Hitler raakte daarbij weer buiten zichzelf van woede. Op
26 januari realiseerde Hitler zich dat zich bij Legergroep Midden iets had voorgedaan waarvoor hij geen toestemming had gegeven en waarover hij niet eens was geïnformeerd. Wederom werd hij woedend over Reinhardt en Hoβbach. Hitler: “Zij spelen onder één hoedje met Seydlitz28. Dit is verraad! Zij moeten vervolgd
worden. Zij worden onmiddellijk ontslagen, samen met hun staven, want de stafofficieren wisten wat er gebeurde en verzuimden dit te rapporteren!”29
Op grond van deze naoorlogse literatuur en de archiefstukken van 4 Leger kunnen de volgende conclusies
worden getrokken. Op 16 januari bezocht Reinhardt Hoβbach op zijn commandopost in Siewken en bespreken zij een mogelijk vertragend gevecht en terugtocht om troepen uit te sparen. Op 17 januari zond Hoβbach
een korte studie naar Reinhardt met drie mogelijke weerstandslijnen in de diepte (blauw, rood en groen) en
daarbij de divisies die door het bezetten van deze lijnen uitgespaard kunnen worden. Voor Reinhardt waren
deze divisies in de eerste plaats bestemd om 2 Leger en 3 Pantserleger te versterken. Hoβbach zag hierin zijn
eigen reserves en daarna zijn aanvalstroepen voor de operatie ‘Tarnkappe’. Dit blijkt uit de potloodaantekeningen die Hoβbach daarna in zijn eigen exemplaar van de studie aanbrengt (zie afbeelding 3-1).30 Terwijl de
doorbraken op zijn noordelijke en zuidelijke flank zich op 17 en 18 januari begonnen af te tekenen, zag
Hoβbach in dat Oost-Pruisen echt verloren zou gaan en dat de vraag alleen is of dit met of zonder bevolking
en leger zou gebeuren. De plannen voor het loslaten van de HKL en de operatie ‘Tarnkappe’ werden op 18
en 19 januari in de besloten kring van staf van 4 Leger verder uitgewerkt.
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Figuur 3-1: Schets van de kaart die de uitsparing van divisies in achterwaarts gelegen lijnen weergeeft. Handgeschreven toegevoegd
de potloodaantekeningen van Hoβbach met de divisies die hij voor operatie ‘Tarnkappe’ wil gebruiken.
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Ook na het intensiveren van de gevechten in het vak van 4 Leger op 20 januari lukte het Reinhardt in een
langdurig telefoongesprek niet om toestemming voor de ontruiming van de Lomscha-boog te krijgen. Op
deze dag nam ook generaal Gehlen (van de Abteilung Fremde Heere Ost) stelling over de verdediging van
Oost-Pruisen: “Er moet nu besloten worden of de kern van Oost-Pruisen behouden moet blijven, of dat OostPruisen opgegeven wordt om middelen vrij te maken. Omdat het Russische hoofdoffensief [zuid van Warschau] een oorlog-beslissend effect had, werd het verlies van Oost-Pruisen minder ernstig geacht dan het
verlies van de oorlog”.31 In de nacht van 20/21 januari werd nogmaals om een fundamentele oplossing voor
de Oost-Pruisische provincie gevraagd, wat in de ochtend van 21 januari weer door Guderian werd geweigerd. In de avond belde Reinhardt nogmaals met Hitler en nu kreeg hij eindelijk wel toestemming voor een
terugtocht op de Masurische Seen-Stellung, waarbij Hitler verwijst naar de vertrouwensvraag van onderaf.
Letterlijk: “De Führer heeft terugname van het front van 4 Leger en 3 Pantserleger op de Hohenstein-Stellung
– Ortlesburger Waldstellung – oostfront van Vesting Lötzen – Masuren Kanal-Stellung tot Tapiau – aansluitend de Deime-Stellung tot het Kurisches Haff toegestaan. Deze positie moet worden behouden. […] De vrijkomende middelen moeten gebruikt worden voor het verslaan van de vijand die is doorgedrongen tussen de
Drewenz- en Hohenstein-stelling en in het geb Insterburg.”32 Nu toestemming is verleend om terug te vallen
op de Masurische Seen-Stellung (groene lijn van Hoβbach), besluit Hoβbach tot een gedeeltelijk vertragend
gevecht tot aan de Masurische Seen-Stellung en tot uitvoering van zijn operatie ‘Tarnkappe’. Hij overschrijdt
daarmee de grens van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Führer, zoals hij eerder gezworen heeft
en hij neemt daarmee een hoog persoonlijk risico.
Reinhardt nam in deze periode een ambivalente positie in. Enerzijds verbiedt hij Hoβbach niet zijn uitbraakpoging te ondernemen en meldt hij dit voornemen niet helder aan het OKH. Anderzijds kiest hij er ook voor
om het gebied van Königsberg te behouden. Daartoe onttrok hij twee divisies aan de aanvalstroepen van
Hoβbach en stelde deze onder bevel van 3 Pantserleger om Königsberg te versterken. Daarmee werd het
doorbraakidee ernstig afgezwakt.33 Hoβbach verwijt Reinhardt later dat deze verzwakking de belangrijkste
oorzaak was dat de operatie ‘Tarnkappe’ tot staan werd gebracht. Ondanks deze verzwakking was het mogelijk geweest 4 Leger met andere vrijkomende troepen te versterken, maar dan was het wel nodig dat de
Legergroep Midden het militair betekenisloze gebied van Königsberg had opgegeven.34
Toen Hitler zich op 26 januari realiseerde wat er in Oost-Pruisen gebeurd was en de definitieve rapportage
over de val van Lötzen kreeg, werd Reinhardt van zijn functie als legergroepscommandant ontheven. Rendulic was de avond tevoren aangewezen als nieuwe commandant voor de Legergroep Kurland en vloog in de
ochtend van 26 januari vanuit Berlijn naar zijn nieuwe bestemming. Dezelfde avond kreeg Rendulic te horen
dat hij het commando over de Legergroep Noord (benaming voor Legergroep Midden vanaf 25 januari) moest
overnemen, zodat hij in de ochtend van 27 januari het commando van Reinhardt overnam. Op 28 januari
vloog Rendulic naar Königsberg om zich op de hoogte te stellen van de situatie van 3 Pantserleger en de
linkervleugel van 4 Leger. Na terugkeer ’s avonds laat, zond hij een telex aan 4 Leger waarin hij bepaalde dat
de aanval in westelijke richting voortgezet moest worden tot een veilige verbinding over land met de Legergroep Weichsel was hersteld. Zijn idee was daarbij dat de landcorridor gebruikt zou worden door de Heeresgruppe Weichsel om Oost-Pruisen te versterken. Hiervan was bij het OKH echter geen sprake. Verder moest
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het front worden teruggehaald tot de lijn Schippenbeil – Heilsberg – Guttstadt – Liebstadt (Heilsbergs-Stelling) en moest de verbinding met Königsberg zo ver mogelijk oostwaarts hersteld worden. Het gevechtsverloop van 29 januari laat zien hoe zeer Rendulic de mogelijkheden van zijn eenheden overschatte. Het offensief in westelijke richting was nagenoeg vastgelopen en ook in het noorden ontstond een verwarrende situatie doordat eenheden onvoorbereid aanvalspogingen deden om de verbinding van Königsberg te herstellen.
In de nacht van 29/30 januari droeg het OKH Rendulic op om de aanval in westelijke richting te staken. Vervolgens bestempelde Rendulic het offensief naar het westen op 30 januari als ‘dodelijk’ en onttrok hij een
divisie en het Fallschirmpanzerkorps ‘Herman Göring’ aan de gevechtskracht van 4 Leger. Daarmee werd de
aanvalswinst geheel teniet gedaan en was er geen uitzicht meer op een veilige landverbinding naar het westen.
Om 30 januari werd Hoβbach van zijn commando ontheven en vervangen door generaal Müller. Over de
directe aanleiding voor zijn ontheffing bestaan twee lezingen. Oorzaak is ongetwijfeld het wantrouwen van
Hitler dat ook Hoβbach ‘onder één hoedje speelt met Seydlitz’. Bovendien doen in Berlijn geruchten de ronde
dat er onderhandelingen zouden zijn geweest tussen de staf van 4 Leger en de Russen. Aanleiding daarvoor
was volgens Detthleffsen35 (stafchef van 4 Leger) een telex van de Gauleiter Koch aan Bormann met de tekst:
“4 Leger laf op de vlucht naar het westen. Ik verdedig Oost-Pruisen verder met de Volkssturm”. Volgens
Hoβbach36 zou een gesprek op 29 januari tussen Rendulic en Hoβbach de aanleiding voor zijn ontheffing zijn.
In dit gesprek classificeerde Rendulic de operatie ‘Tarnkappe’ als dodelijk en Rendulic zou Hoβbach als gevolg
daarvan voor ontheffing hebben voorgedragen. Hoβbach keert op 30 januari terug naar Berlijn, waar hij twee
dagen doorbrengt in afwachting van de dingen die komen gaan. Uiteindelijk vertrekt hij op 2 februari naar
huis en brengt daar de rest van de oorlogsdagen door. Mogelijk is zijn vierjarig adjudantenschap bij Hitler
een bijdrage aan het voorkomen van vervolging wegens verregaande ongehoorzaamheid. Hoβbach is na terugkeer voortdurend op zijn hoede geweest voor een ‘stille’ afrekening. Niet onterecht, want op 5 april plegen twee heren in burger een aanslag op hem, wat hij met enkele pistoolschoten verijdelt.37
In nagenoeg alle naoorlogse, militairhistorische literatuur wordt als een van oorzaken voor de beperkte weerstand wel aangehaald dat de toestemming tot loslaten altijd te laat kwam. De Russische aanval overkomt de
Duitse verdediger zonder dat enige vrijheid van handelen bestaat. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt
steeds bij het hogere niveau en uiteindelijk bij de hoogste leiding gelegd. Lakowski acht dit twijfelachtig38,
omdat het OKH – naast de vertraging in de communicatie van meldingen, besluiten en bevelen – ook onduidelijke, vaak geschoonde meldingen van het front krijgt, waaruit de ernst van de situatie niet blijkt. Daar is
tegen in te brengen dat vertraging in de communicatie in elke gevechtsvorm van toepassing is en de talloze
meldingen steeds de feitelijke situatie nauwkeurig weergeven. Ze moeten wel goed gelezen en in samenhang
geïnterpreteerd worden. Dat er ‘goed nieuws’-interpretaties aan gegeven worden, is maar ten dele waar.
Naast de meldingen waren er immers frequent persoonlijke ontmoetingen en telefoongesprekken, waarin
de ernst van de situatie overduidelijk blijkt. De door commandanten gegeven adviezen, zoals het terugnemen van posities, zijn steeds helder en duidelijk geweest.
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Conclusie
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft het Duitse leger geleerd op welke wijze een moderne verdediging gevoerd moet worden. De opkomst van de tank, de effectiviteit van de artillerie door grotere kwantiteit en kwaliteit en de ontwikkeling van het luchtwapen hebben toen tot het inzicht geleid dat een verdediging in de loop van een gevecht zowel personeel als materieel slijt en alleen maar in de diepte voortgezet
kan worden. Deze ervaring maakt vanaf 1917 deel uit van de doctrine en dus van het gedachtengoed van
commandanten en stafofficieren. Impliciet betekent dit dat terrein prijs gegeven moet worden om gunstige
voorwaarden voor een vervolg te creëren. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, kan men pogen het
oorspronkelijke front door een tegenaanval te herstellen. De ervaringen in de eerste jaren van de Tweede
Wereldoorlog bevestigen deze doctrine nog eens.
Vanaf de eerste tegenslagen in de operatie ‘Barbarossa’ eind 1941 tot de strijd op Duits grondgebied in 1945
wordt de commandovoering gekenmerkt door spanning tussen de hoogste leiding, het OKH en de formaties
van het leger te velde. Deze spanning komt voort uit verschillende opvattingen over de wijze waarop een
defensief en het verdedigend gevecht gevoerd zouden moeten worden. De meest dominante opvatting komt
van Hitler persoonlijk. Zijn ervaringen in de eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog over het koste wat kost
vasthouden van het front, zijn voor hem richtinggevend; hij is doof en blind voor de realiteit. De vereniging
van de politieke en militaire autoriteit in de persoon van Hitler doet de balans sterk naar de politieke wenselijkheid doorslaan.
Uit dit hoofdstuk blijkt dat Hitler en zijn opvattingen leidend zijn binnen het OKH. De Chef van de Generale
Staf, Guderian, slaagt er niet in Hitler te overtuigen van realistische alternatieven. De legergroepscommandant, Reinhardt, en de legercommandant, Hoβbach, voeren aanvankelijk zo goed mogelijk het defensief,
daarbij balancerend tussen de aanwijzingen van het OKH en de realiteit van Russische in- en doorbraken. In
hun schriftelijke bevelen en richtlijnen blijven ze net binnen de aanwijzingen van het OKH, maar in gesprekken uit zich de wanhoop voor de toekomst. Op 21 januari wordt de situatie zo kritiek, dat beide commandanten inzien dat zich een laatste beslismoment voordoet; een beslismoment met een keuze voor redding van
het leger (en in zijn kielzog de burgerbevolking) of doorgaan volgens de aanwijzingen van Hitler en daarmee
een gewisse ondergang.
Hoβbach eigent zich dan vrijheid van handelen toe en besluit tot een operatie, waarvoor hij op een later
moment persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Enerzijds gedoogt Reinhardt dit, maar anderzijds
doorkruist hij dit op 26 januari door divisies aan de operatie ‘Tarnkappe’ te onttrekken. Daarmee kiest Reinhardt voor een ‘veilige weg’ die echter geen uitzicht op een positief resultaat biedt. De mislukking van operatie ‘Tarnkappe’ is deels hem te verwijten.
Oost-Pruisen ging verloren; het was de commandanten aan het begin van de slag duidelijk dat de situatie
onhoudbaar was. Het relatieve succes van het overleven van een groot deel van het leger en de bevolking
was een gevolg van het zelfstandig handelen van commandanten, in weerwil van de bedoelingen van de
hoogste leiding. De besluitvorming van Hoβbach, ondanks mogelijke persoonlijke repercussies, was hiervan
een positief voorbeeld, dat in het geheel van de Tweede Wereldoorlog nauwelijks voorkwam.
Een vertragend gevecht en een terugtocht vereisen maximale decentralisatie van de bevelvoering, want alleen de commandant ter plaatse is in staat op het kritieke moment te beoordelen, of standhouden nog zinvol
is, of dat het gevecht afgebroken moet worden ten gunste van weerstand in de diepte. Dit betekent dat
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commandanten in de planningsfase opgedragen moeten krijgen onder welke omstandigheden zij het gevecht
mogen of moeten afbreken. Het voorbehoud en het geven van toestemming tijdens het gevecht leidt altijd
tot vertraging op het kritieke moment en dus tot onnodige verliezen en het in gevaar brengen van de vervolgopdracht.
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HOOFDSTUK 4
ANALYSE VAN DE SLAG OM OOST-PRUISEN
In dit hoofdstuk worden de bouwstenen geleverd voor het antwoord op de hoofdvraag op grond van de
conclusies uit voorgaande hoofdstukken. De hoofdvraag voor deze scriptie is:
‘Welke mechanismen hebben geleid tot het relatieve succes van de Duitse Wehrmacht bij haar operaties in Oost-Pruisen tussen 16 oktober 1944 en 31 januari 1945, waardoor het Rode Leger – ondanks haar grote overmacht – toch veel vertraging en verliezen heeft opgelopen en het gros van 4
Leger en de Pruisische bevolking geëvacueerd konden worden naar het Duitse hartland?’
In de eerste plaats gaat het er om vast te stellen waaruit het relatieve succes van de Duitse Wehrmacht
bestaat. De slag om Oost-Pruisen is immers verloren en de provincie is uiteindelijk prijsgegeven aan het Rode
Leger en bezet door de Russen. De landkaart en de maatschappelijke verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog zijn hierdoor in deze regio fundamenteel anders dan in 1939. Vervolgens moet worden bepaald welke
factoren in welke mate aan dit relatieve succes hebben bijgedragen. Daartoe wordt gebruikt gemaakt van
het model ‘militair vermogen’, zoals dit eerder summier in hoofdstuk 1 is beschreven. Vooral de kracht van
de conceptuele en de mentale componenten komen hierin aan de orde. Vanuit deze analyse van oorzaken
komt ten slotte de rol van de hoofdrolspelers, het officierskorps en de betrokken generaals, aan de orde. Hun
besluitvorming en hun leiderschap waren immers richtinggevend voor het relatieve succes en uiteindelijk de
afloop van de strijd. De belangrijkste conclusies van deze analyse komen in het laatste hoofdstuk aan de orde.

Relatief succes
In hoofdstuk 2 is beschreven op welke wijze de provincie Oost-Pruisen uiteindelijk in handen is gevallen van
het Rode Leger. Het staat buiten kijf dat de oorlog in feite al verloren is, wanneer de gevechten op 16 oktober
1944 beginnen. Alleen al het feit dat Duitsland in 1938 goed is voor 13,2% van de wereldindustriële capaciteit
tegenover 55,5% voor Engeland, Rusland en de Verenigde Staten, maakt dat Duitsland nooit een wereldoorlog kan winnen.1 Populaire termen als winnen of verliezen zijn te ongenuanceerd in een beschouwing over
factoren die al dan niet tot succes leiden. Maar ook de term succes is moeilijk hanteerbaar. Van Dale definieert succes als een goede afloop, uitkomst of uitslag. Daarbij wordt de uitkomst getoetst aan een verwachting
of aan de eindsituatie van een opgedragen taak.
De door de Führer opgedragen eindsituatie in Oost-Pruisen was onmiskenbaar het behoud van de hele provincie als deel van het Derde Rijk. Dit wensdenkbeeld maakte deel uit van de strategische opvatting van Hitler
eerst af te rekenen met de westelijke geallieerden, om daarna de handen vrij te hebben om het Rode Leger
te verslaan, zoals blijkt uit de planning voor het Ardennenoffensief. Het militaire leiderschap zag in dat – bij
ongewijzigde omstandigheden en verhoudingen – de strijd om Oost-Pruisen een verloren zaak was. De verwachting van dit leiderschap lag meer in het overleven of zelfs het behoud van het leger en daarnaast de
schade, bijvoorbeeld voor de burgerbevolking, zo veel mogelijk beperken. Wanneer aan deze verwachting
wordt voldaan, kan dit een relatief succes genoemd worden. Zij komt immers niet overeen met de institutioneel opgelegde eindsituatie van het glorieuze Derde Rijk.
1
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Het relatieve succes van de Wehrmacht bij de operaties in Oost-Pruisen kan dus afgemeten worden aan de
verwachtingen van het militaire leiderschap, waarbij Hitler buiten beschouwing wordt gelaten. Bovendien
kan het ook afgemeten worden aan de hinder die de tegenstander heeft ondervonden bij de realisatie van
zijn plannen en in vergelijking met andere operaties, elders aan het oostfront.
De verwachting van het militaire leiderschap dat de troepen in Oost-Pruisen tenminste zouden overleven, is
maar deels gerealiseerd. Exacte cijfers zijn niet voorhanden, maar zeker is dat veel verliezen zijn geleden en
dat grote aantallen in Russische krijgsgevangenschap zijn gegaan. De personeelsrapportages2 van 4 Leger
geven een indicatie over zijn teruglopende sterkte: Op 3 januari 1945 beschikt 4 Leger over 44.438 man; op
3 februari is dit aantal teruggelopen tot 29.683 man.
De verwachting verdere schade zo veel mogelijk te beperken, kan worden afgemeten aan de mate waarin de
burgerbevolking aan een Russische bezetting is ontkomen. Tussen 2 januari en 8 mei zijn uit de sector van
Legergroep Midden (later Noord) 1.206.377 mannen, vrouwen en kinderen over zee geëvacueerd naar Sleeswijk-Holstein en Denemarken, waarbij ongeveer 28.000 mensen het leven verloren door honger, dorst,
koude en scheepsrampen. Over de landtong van het Frisches Haff of over zee naar Gotenhafen en Danzig zijn
dit nog eens 997.684 personen.3 Dit betekent dat bij een initiële bevolkingsomvang van ong. 2,4 miljoen
personen, slechts ongeveer 200.000 mensen zijn achtergebleven. Dat kan als een aanmerkelijk succes beschouwd worden, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de terughoudendheid bij de evacuatie-organisatie van Gauleiter Koch. Daarbij past wel de opmerking dat de evacués aan ongelofelijke ontberingen
zijn blootgesteld. Koude, honger, afwezigheid van transportmiddelen, overvolle wegen, voorrang voor gevechtseenheden, verlies van eigendommen hebben de tocht tot een bovenmenselijke kwelling gemaakt.
De opdracht voor het Rode Leger was dat 2 Witrussische Front op 24 januari ten minste 80 à 90 km moest
zijn doorgedrongen. Dit komt overeen met ongeveer de Drewenz-Hohenstein-Stellung. Dat heeft dit front
ruim gehaald, want op deze dag waren de voorhoedes al in Elbing, een afstand van ong. 180 km. De opdracht
voor 3 Witrussische Front was het boeken van ongeveer 30 km terreinwinst omstreeks 24 januari. Ook deze
tijdslimiet is ruim gehaald; op deze dag waren de voorhoedes al 80 km doorgedrongen. Daarbij moet wel
opgemerkt worden dat met het bereiken van een bepaald gebied door de voorhoedes, het achterliggende
gebied nog lang niet bezet is en dat achtergebleven weerstanden dit gebied onveilig maken. Bovendien zijn
deze ‘streefsnelheden’ gebaseerd op voorgaande Russische ervaringen, bijvoorbeeld uit 1944 in de operatie
‘Bagration’. Vergeleken met aanvalssnelheden die in deze periode aan andere frontsectoren werden behaald, lag het tempo in Oost-Pruisen duidelijk lager, ondanks gelijke krachtsverhoudingen. Het succes van de
Wehrmacht is bij deze maatstaf dus beperkt, zij het dat een totaal gebrek aan weerstand een veel grotere
aanvalssnelheid voor het Rode Leger had opgeleverd.
Conclusie is dat vanuit een militair-operationeel gezichtspunt van een relatief succes kan worden gesproken.
Dat neemt niet weg dat dit relatieve succes groter had kunnen zijn, wanneer vanuit het OKH meer realistische
opdrachten waren verstrekt. Toch zou ook in dat geval Oost-Pruisen uiteindelijk verloren zijn gegaan.
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Militair vermogen van Legergroep Midden en 4 Leger
Het model ‘militair vermogen’ is in de krijgswetenschappen een frequent toegepast concept om te verklaren
hoe de capaciteit van een militaire organisatie is opgebouwd. Militaire operaties bestaan immers uit meer
dan het fysieke contact van personeel en materieel met een tegenstander. Naast deze fysieke component
van personeel en materieel worden een conceptuele en een mentale component onderscheiden. De conceptuele component wordt gevormd door de doctrine en
de potentie deze doctrine aan te passen aan veranderende omstandigheden. Deze conceptuele component is beschreven in hoofdstuk 1. De mentale component bestaat uit drie aspecten: de motivatie om de
taak zo goed mogelijk uit te voeren, effectief leiderschap en het verantwoord organiseren van de inzet
van personele en materiële middelen. Dit model
wordt vooral gebruikt worden om een oordeel te vormen over de capaciteit in kwalitatieve zin; de tegenstander en de eigen organisatie worden daardoor in
een confrontatie gezien als meer dan een verzameling mensen en materieel. De drie componenten
staan niet los van elkaar; zij hebben een wisselwerking. Zo kan de beschikbaarheid van goed materieel
Figuur 4-1: Het model 'militair vermogen'
tot een versterking van de motivatie leiden. Slecht opgeleid personeel kan leiden tot ineffectief leiderschap en het vermogen om innovaties in de wijze van optreden aan te brengen kan leiden tot een effectievere inzet van personele en materiële middelen.

Fysieke component
Over de fysieke component valt in deze casus weinig meer te zeggen dan dat de Wehrmacht veruit de mindere van het Rode Leger was. Guderian presenteerde Hitler op 24 december in de Adlerhorst kwantitatieve
gevechtskrachtverhoudingen variërend van 7 : 1 tot 20 : 1. In de sector van 4 Leger stonden 14 verzwakte
Duitse divisies tegenover 44 Russische divisies die nagenoeg op sterkte waren gebracht. Een confrontatie in
deze gevechtskrachtverhoudingen tussen kwalitatief gelijke partijen zou logischerwijze moeten leiden tot
totale vernietiging van de zwakkere. Toch is dat niet gebeurd; blijkbaar compenseerden de conceptuele en
de mentale componenten dit.

Conceptuele component
In hoofdstuk 1 is de conclusie getrokken dat de Wehrmacht in oktober 1944 geen formele doctrine had die
tegemoet komt aan de realiteit van het gevechtsveld. De militaire doctrine van 1933 gaf weliswaar mogelijkheden voor het verdedigend en vertragend gevecht, het afbreken van het gevecht en de terugtocht, maar bij
het begin van de Tweede Wereldoorlog was de beschrijving van deze onderwerpen niet echt actueel, hoewel
de doctrine wel beschreven en bruikbaar was. Het leger in 1939 verschilt qua organisatie en materieel van
het leger in 1933. Dat hoeft met een gedegen opleidings- en trainingssysteem geen probleem te zijn, ware
het niet dat de doctrine in 1939 een extra beperking krijgt, doordat de mogelijkheid van een confrontatie
met een superieure tegenstander ontkend wordt. De achterliggende gedachte is het nationaalsocialistische
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idee van eigen superioriteit en kracht. Dit wordt nog eens versterkt door het onverwachte succes en de euforie van de Westveldtocht in 1940.
De hoogste leiding heeft daardoor geen antwoord op de meest prangende vragen die zich na 1941 op het
gevechtsveld voordoen. Deze realiteit vereist immers het gebruik van de diepte van het weerstandsgebied
of zelfs van het achterland. Maar Hitlers politieke eis van behoud van elk stuk gebied voert de boventoon. In
dit spanningsveld zoekt elke commandant zijn balans en meet hij zich al dan niet vrijheid van handelen aan.
Dat Hitlers irrationaliteit in dit spanningsveld de enige bepalende factor is, is echter een te ongenuanceerd
beeld. In de historiografie van de Wehrmacht wordt dit beeld in de eerste decennia na de oorlog maar al te
graag door de oorlogsgeneratie naar voren gebracht. Recente geschiedschrijving duidt op een aanzienlijke
vervlechting van het nationaalsocialisme met de militaire praktijk.
Invloed van het nationaalsocialisme
De vaardigheid om de geldende opvattingen in de praktijk te brengen kan ook tot de conceptuele component
van een krijgsmacht worden gerekend. Het operationaliseren van de doctrine is op de hogere niveaus geen
louter militair-technische aangelegenheid. Op deze niveaus zijn ook aspecten als maatschappelijke verantwoording, zingeving van de oorlog en visie op de samenleving aan de orde, omdat dit essentiële bestanddelen van een strategisch beleid zijn. De invloed van het nationaalsocialisme in deze casus is onmiskenbaar. Alle
militairen leven reeds twaalf jaar onder dit regime en hebben zich met wisselend enthousiasme hierin gevoegd.
Bartov geeft drie oorzaken voor de excessen aan het oostfront op de grond van een onderzoek naar de achtergronden van drie divisies die aan het oostfront hebben gevochten. In de eerste plaats zijn dit de harde
omstandigheden aan het front, zoals veel verplaatsingen te voet, gebrek aan rust, gebrekkige voeding en
kleding en gevechtsuitputting. In de tweede plaats is dit het officierskorps dat een sleutelrol heeft gespeeld
bij de verspreiding van de nationaalsocialistische ideologie. En in de derde plaats de indoctrinatie met de
perverse ideologie zelf. Omdat in deze casus de strijd zich afspeelt op het eigen grondgebied en tussen de
eigen bevolking, doen zich nauwelijks excessen tegen de burgerbevolking voor, vergeleken met de strijd op
Russisch grondgebied. Alleen de conclusies van Bartov over de wijze waarop het officierskorps zich de naziideologie heeft eigen gemaakt, zijn voor deze casus wel relevant. Naast de evolutie- en rassenleer zijn de
superioriteit van het eigen volk, de rol van het Derde Rijk voor Europa en het geloof aan de ‘Endsieg’ kenmerken die motieven leveren voor een voortzetting van de strijd.
Volgens Bartov bestond het officierskorps van de Wehrmacht maar voor een beperkt deel uit de traditionele
aristocratie (23.8% in 1932 en daarna afnemend). Op het einde van de oorlog kwam slechts 19% van de
generaals uit de aristocratie, terwijl dit traditioneel op 50 à 70% lag. Deze aristocraten waren over het algemeen het minst enthousiast voor het nazisme, poogden via een gevoel van minachting afstand te houden tot
de partij en beperkten hun rol tot lijdzame samenwerking met Hitler. In plaats van deze aristocratie werd het
jongere deel van het officierskorps nu grotendeels gevuld door de betere middenklasse, gedesillusioneerd,
soms verarmd en opgegroeid in de crisisjaren, waarin de Weimar-republiek ten val werd gebracht en de
Nazi’s aan de macht kwamen. Zij hadden hun opvoeding en scholing ondergaan in de nationaalsocialistische
context en handelden vanuit deze overtuiging. Bovendien was ongeveer een derde deel van het officierskorps lid van de NSDAP. Dit aandeel was hoger dan in de burgermaatschappij; een groot deel van hen werd
commandant aan het front, in tegenstelling tot wat later de generaals zelf en een aantal historici beweren.
Er was dus een grote overeenkomst tussen de sociale klasse die Hitler steunde en de klasse die officieren
4-4

leverde voor de Wehrmacht. De nationaalsocialistische invloed binnen het officierskorps was daardoor, volgens Bartov, groot.4
De nationaalsocialistische ideologie had volgens Bartov een belangrijke en zelfs dominante invloed op het
handelen van commandanten. Deze conclusie kan dus ook een (gedeeltelijke) verklaring zijn voor het ondergeschikt maken van een rationele beoordeling van de toestand aan de bedoelingen en de beoogde eindsituatie van de Führer. Maar generaliseert Bartov zijn conclusies sterk. Hij komt tot de slotsom, dat het leger aan
het oostfront hoofdzakelijk bestond uit door het nationaalsocialisme gedreven soldaten en officieren die bereid waren te sterven voor de Führer en voor de zaak van het Derde Rijk. De nationaalsocialistische propaganda zou dus uiterst effectief geweest zijn. Dit is zeer discutabel. Een onderzoek naar de inhoud van brieven
naar huis laat zien dat niet over rassenverschillen, de nationaalsocialistische ideologie of het Joodse bolsjewisme wordt geschreven, maar vooral observaties in vergelijking met de levensomstandigheden in de ‘Heimat’ worden gedaan.5 De radicale disciplinemaatregelen, zoals de afkondiging van het standrecht, en de vele
klachten vanuit de partij en het militaire leiderschap over defaitisme, achterblijvers, afdwalers6 en desertie
in de eerste helft van 1945 bevestigen geen positief effect van de propaganda. Een systematisch onderzoek
hierover ontbreekt nog, maar archiefstukken wijzen eerder op een attitude zoals in de zomer van 1918.7
De nationaalsocialistische ideologie op zich heeft slechts een beperkte rol gespeeld bij het operationaliseren
van de doctrine op alle niveaus in het laatste oorlogsjaar. Zij was eerder een legitimatie voor de gekozen
handelwijze dan een drijvende kracht achter de besluitvorming. Dat neemt niet weg dat de nationaalsocialistische maatschappij en de verankering van het officierskorps in de nationaalsocialistische staatsstructuur
wel bepalend zijn geweest. Dit komt later in deze analyse aan de orde.
Toepassing van de doctrine
In de praktijk blijkt dat, wanneer de hoogste leiding haar toestemming om opstellingen en lijnen los te laten
aan zich voorbehoudt en daartoe pas in de loop van een gevecht besluit, deze toestemming altijd te laat
komt. De periode van 1941 tot 1944 geeft hiervan veel voorbeelden. De nederlaag en de gedeeltelijke vernietiging van de Legergroep Midden in juli en augustus 1944 in Wit-Rusland zijn vooral een gevolg van het
onthouden van deze toestemming. Deze les hebben de commandanten wel geleerd, maar de hoogste leiding
niet. Daardoor staan de commandanten in Oost-Pruisen in een onmogelijke positie tussen politieke wenselijkheid en militaire realiteit.
In Duitsland heeft de conceptuele component een lange geschiedenis van consequente en gedegen studie,
toepassing van ervaringen uit het verleden en draagvlak voor de opvattingen binnen het officierskorps. De
architect hiervan, Von Moltke, ontwikkelde daarvoor het instituut van stafscholen of krijgsscholen, een sys-
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teem van permanente educatie voor de hogere officieren, een selectiesysteem voor de hogere officiersfuncties en een gerichte loopbaan voor deze officieren.8 Scholing en opleiding maakten structureel deel uit van
elke loopbaan en leidden tot een gezamenlijk begrippenkader en een brede eenheid van opvatting. Tot het
uitbreken van de oorlog gold dit voor het leger als geheel; daarna ontstond dit begrippenkader en deze eenheid van opvatting – bij gebrek aan een werkbare, formele doctrine – binnen elk leger en legergroep afzonderlijk en aangepast aan de specifieke situatie. De hieruit voortvloeiende professionaliteit wordt sedert Frederik de Grote vaak als een institutioneel kenmerk van de Duitse krijgsmacht gezien.
Wat beide doctrinevormen kenmerken, is een sterke focus op het tactische en deels op het operationele
niveau. Waar het de Wehrmacht aan heeft ontbroken, is een eenduidige en realistische strategische visie die
leidt tot een uitvoerbaar strategisch plan. Een belangrijke, en misschien wel de belangrijkste oorzaak dat
Duitsland de Tweede Wereldoorlog heeft verloren, is het ontbreken van een haalbare strategie met een balans tussen doelstelling, middelen, methode, tijd en ruimte. De gehanteerde strategie is louter en alleen
voortgekomen uit het politieke wensdenken van Hitler en de nationaalsocialistische ideologie. Dit gebrek aan
focus op het strategische niveau bij de hogere officieren is sedert Von Moltke ook een kenmerk van de Duitse
conceptuele component. Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt dit in de militaire dictatuur van Ludendorff al
tot uiting. Tekenend hiervoor is een zin uit een naoorlogse brief van generaal Leo Geyr von Schweppenburg
aan Liddell Hart over zijn opleiding: “Ik heb Clausewitz, Delbrück en Haushofer nog nooit gelezen. Clausewitz
gold in onze generale staf als theoreticus die alleen door professoren werd gelezen”.9
Dit gebrek aan strategie in de laatste oorlogsjaren is het kernprobleem voor de Wehrmacht. Von Moltke leert
dat strategie aan de ene kant de middelen en mogelijkheden voor het gevecht levert. Aan de andere kant
moet strategie voortbouwen op de vruchten van het succes van het gevechten en daarop voortbouwen.10
Door het ontbreken van een realistische strategie heeft het (relatieve) succes in Oost-Pruisen ook geen zin
en betekenis voor het Derde Rijk, behalve uitstel van de totale nederlaag.
De beschrijving van de conceptuele component binnen 4 Leger is in dezelfde zin ook toepasbaar op 2 Leger
en 3 Pantserleger, waarbij mogelijk begrippen, tijd- en ruimtefactoren en wijze van ontplooiing op details
verschillen. Zonder dit soort aanwijzingen was het deze legers nooit mogelijk geweest een samenhangend
vertragend gevecht of terugtocht uit te voeren.
De besluitvorming bij de Legergroep Midden door Reinhardt lijkt niet anders te zijn verlopen dan bij andere
legergroepen: gedegen, duidelijk, maar binnen de opgedragen politieke kaders. De teneur is dat in besloten
kring de uitzichtloosheid van de situatie wordt onderkend en uitgesproken, maar dat Reinhardt er voor waakt
daarnaar te handelen. Dat heeft hij gemeen met nagenoeg alle andere legergroepscommandanten en net als
zij, kiest hij daarmee voor zijn eed van trouw aan Hitler, ondanks dat deze keuze leidt tot grotere verliezen in
een strijd die hoe dan ook verloren is. In hun verantwoording na 1945 beroepen de legergroepscommandanten zich veelvuldig op deze eed van trouw, maar kwalificeren Hitler aan de andere kant als ‘de korporaal uit
de Eerste Wereldoorlog’ zonder strategische en operationele visie en realiteitszin. Zij leggen daarmee de
verantwoordelijkheid voor de eindstrijd enkel en alleen bij Hitler.
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De meeste commandanten accepteren vanaf het begin Hitler als hun bevelhebber en staat zijn vermeend
amateurisme nauwelijks ter discussie. Von Manstein, een van de meest bekwame legergroepscommandanten, schrijft hierover achteraf:
“Man kann Hitler […] nicht mit dem Schlagwort von dem „Gefreiten des Ersten Weltkriegers‘ abtun.
Er besaβ zweifellos einen gewissen Blick für operative Möglichkeiten […]. Einen solchen Blick kann
man öfters auch bei militärischen Laien finden. Sonst wüβte die Kriegsgeschichte nicht von so manchem Fürsten oder Prinzen als erfolgreichem Heerführer zu berichten. Darüber hinaus aber verfügte
Hitler über ein erstaunliches Wissen und Gedächtnis […]. Im ganzen gesehen fehlte ihm eben doch
das auf Erfahrung beruhende militärische Können, das seine ‚Intuition‘ nun einmal nichtersetzen
konnte.“11
De generaals beschouwen Hitler tijdens de oorlog over het algemeen dus als een volwaardige gesprekspartner, zeker zolang het einde van het Derde Rijk nog niet in zicht is. De geleidelijke en sluipende toename van
de verliezen in personeel, materieel en gebied aan het oostfront laten deze acceptatie zelfs intact, wanneer
de komende ondergang wel duidelijk wordt. Kritisch vermogen op basis van een strategische visie en de
moed tot tegenspraak heeft bij de legergroepscommandanten ontbroken; laat staan het vermogen om zich
te ontworstelen aan de routine en echte, eigen keuzes te maken.
De besluitvorming bij de legers heeft een ander karakter dan bij de legergroepen. De directe invloed van de
hoogste leiding is hier minder merkbaar en de nabijheid van het gevechtsveld is groter. In tegenstelling tot
legergroepscommandanten, ervaren legercommandanten soms aan den lijve het wapengeweld en raken gewond of sneuvelen zelfs. Zij meten zich steeds de vrijheid aan om hun eenheden toch over een beperkte
diepte de verdediging te laten voeren. Bij Hoβbach is dat niet anders. Tot het begin van het Russische winteroffensief past hij zijn wijze van optreden zo goed mogelijk aan zonder al te ver buiten de gegeven kaders
te komen. Maar begin januari ziet hij geen toekomst meer voor de provincie Oost-Pruisen en besluit hij initiatieven te nemen buiten de gegeven kaders. Zijn besluitvorming begint omstreeks 15 januari, wanneer duidelijk wordt dat de Russische offensieven naar Königsberg en Elbing niet meer te stoppen zijn. Zijn motief zal
op dat moment vooral de veiligheid en het overleven van zijn eigen leger geweest zijn. De burgerbevolking
is dan immers de verantwoordelijkheid van Gauleiter Koch. Hun evacuatie wordt in de dagen daarna zijn
tweede motief, wanneer blijkt dat de ontruiming van de bedreigde gemeenten in een chaos ontaardt. Hoewel de operatie ‘Tarnkappe’ uiteindelijk mislukt, is zijn besluitvorming wel de consequentie van zijn verantwoordelijkheidsbesef voor de aan hem toevertrouwde militairen.
Conclusie
De Wehrmacht heeft altijd een kwalitatief hoogwaardige conceptuele component gehad met ruimte voor
aanpassingen van onderaf. Niet alleen als gevolg van een formele doctrine, maar ook op gebaseerd op een
eenheid van opvatting die in een gedegen scholings- en opleidingssysteem is verankerd. Dit mechanisme is
een belangrijke factor voor het relatieve succes van Legergroep Midden en 4 Leger in januari 1945 geweest.
Men verstond zijn vak, niet alleen qua kennis, maar ook qua toepassing in crisissituaties. De legergroepscommandanten misten echter strategische visie en hadden hun focus louter op het operationele en tactische
niveau. Zodoende misten zij het vermogen tot tegenspraak naar hun politieke broodheer en gingen zij gedwee voort op de ingeslagen weg. De nationaalsocialistische ideologie heeft geen rol gespeeld bij het operationalisatie van de doctrine in de gevechten in Oost-Pruisen.
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Mentale component
Kernwoorden die de mentale component beschrijven zijn motivatie, leiderschap en verantwoord organiseren. Motivatie is daarbij het resultaat van training, vertrouwen in elkaar, effectief leiderschap en een goed
begrip van wat er gaande is. Zij hangt nauw samen met het moreel, de affectieve toestand dat enthousiasme,
taaktoewijding en mentale weerbaarheid weerspiegelt. Hierbij wordt geappelleerd aan mentale eigenschappen als kameraadschap, zelfstandigheid en trots. De mentale component wordt in de eerste plaats gevormd
door de organisatie zelf, door haar intrinsieke kenmerken. In de tweede plaats wordt de mentale component
ook beïnvloed door sociale en maatschappelijke factoren vanuit de samenleving waaruit dat leger voortkomt.
Intrinsieke factoren
Over de mentale component van de Wehrmacht is veel geschreven. Zo betogen Savage en Gabriel in 1978
dat, ondanks herhaalde catastrofes, de innerlijke samenhang in de Wehrmacht zo sterk is, dat zij gevechtsvaardig blijft tot zij overlopen wordt. Deze samenhang heeft haar oorsprong in het oordeel van de soldaten
over de hun bekende officieren en onderofficieren die zij als ‘eerzame mannen’ beschouwen, die hun achting
verdienen en die op hun beurt weer goed voor hen zorgen. Officieren van de Wehrmacht zijn zorgvuldig
geselecteerd, hebben bijna allemaal een betere schoolopleiding en komen voort uit een beter milieu dan de
gemiddelde Duitser. Deze standaard is tijdens de hele oorlog zo goed mogelijk gehandhaafd. De kwaliteiten
in het gevecht kunnen daarom voor een groot deel toegeschreven worden aan de kwaliteit van de leiding.12
Ook Bartov komt tot de conclusie dat aan het eind van de dertiger jaren en tijdens de oorlog het onderwijsniveau van de aanstaande officieren steeg door een sterke verjonging. Dit was de consequentie van de vergroting van de organisatie en de verliezen tijdens de strijd.13 De aanstaande officieren kwamen ook uit de
betere middenklassemilieus. Bartov stelt dat deze verjonging en afkomst bijdroegen nazificering van de
Wehrmacht en daarmee aan de motivatie.
Van Creveld, een bekende militair historicus uit Israël, zegt in 1981 dat het Duitse leger een voortreffelijke
gevechtsorganisatie was. “Met het oog op moreel, elan, samenhang en flexibiliteit is zij in de 20ste eeuw
waarschijnlijk ongeëvenaard.” Indoctrinatie met nationaalsocialistische ideeën, de hoge maatschappelijke
status van de krijgsmacht en (zelfs) een paar eigenschappen van het nationale karakter kunnen hieraan ook
bijgedragen hebben. Maar zonder de innerlijke samenhang binnen de organisatie zou dit geen effect hebben
gehad. Deze organisatie is – volgens van Creveld – het product van een eeuwenlange ontwikkeling en lessen
die men heel bewust uit nederlagen heeft getrokken en waarmee het steeds weer lukte, gevechtskracht te
genereren en in stand te houden. De focus ligt wel sterk op de operationele aspecten van de oorlog, ten
koste van, om niet te zeggen, onder het buiten beschouwing laten van, alle andere aspecten. Omdat de
Wehrmacht in de eerste plaats een gevechtsorganisatie is, zijn doctrine, opleiding en organisatie sterk gericht
op het voeren van gevechten. De beste mensen worden systematisch en consequent naar het front gezonden, zelfs ten koste van de kwaliteit in het achterland en de hogere staven. De Wehrmacht is ingericht om
via betaling, bevordering en onderscheiding, ‘krijgers’ te creëren en te belonen. Daarin ligt het geheim van
haar militair vermogen.14
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De studie van Dupuy vergelijkt kwantitatief de gevechtswaarde van Duitsers en Russen. Deze gevechtswaarde komt – volgens Dupuy – niet alleen voort uit de hier beschreven mentale component, maar hangt
ook samen met de conceptuele component en met omgevingsfactoren. Hij beschouwt de mentale component als doorslaggevend. Hij concludeert dat in de beginjaren van de oorlog de gevechtswaarde van de Duitsers drie keer zo groot is als die van de Russen. In de late oorlogsjaren is dat nog twee keer zo groot. De
verhouding aan verliezen is tussen de Duitse en Russische frontsoldaat over de hele oorlog 1 : 7,78 en gecorrigeerd voor de verdediging en het gebruik van gepantserde voertuigen 1 : 4.15
Tegen deze Duitse prestaties kan ook op een andere manier worden aangekeken, waardoor een oordeel over
de Wehrmacht zelf negatiever uitvalt. De Duitsers verloren de Eerste Wereldoorlog en daarna ook de Tweede
Wereldoorlog. Conclusie kan ook zijn dat de militaire professionaliteit in beide oorlogen niet zo veel heeft
voorgesteld. Bewonderaars van de Duitse wijze van optreden concentreren zich zo sterk op de professionele
prestaties dat factoren buiten de Wehrmacht uit het oog worden verloren. Door de vertraging bij het Rode
Leger als gevolg van groeiende aanvoerlijnen en bevoorradingsproblemen, door het langzame herstel van de
Stalinistische zuiveringen vanaf 1937 en door de invallende winter, zijn de Duitsers in staat een effectieve
verdediging op te bouwen; iets wat zij in de jaren 1943-1944 goed geleerd hebben. Het vermogen om in 1945
toch nog oorlog te kunnen voeren, kan eerder te danken zijn aan het vermogen om de wapenindustrie in
1943 en 1944 volledig te mobiliseren, dan aan de grotere professionaliteit van het Duitse leger. En wat is een
professionele capaciteit waard, wanneer een strategische visie ontbreekt of onvoldoende is? Maar deze redeneringen verklaren vooral waarom de Duitsers de oorlog verloren hebben en verklaren niet waarom Legergroep Midden en 4 Leger in Oost-Pruisen toch een relatief succes hebben gehad.
Niet alle literatuur beoordeelt de Duitse mentale component op een positieve manier. Kühne schrijft dat in
1943 en in elk geval 1944 een groot deel van de militairen naar het einde van de oorlog verlangt, maar door
het repressieve systeem wordt weerhouden van datgene van hun voorgangers in 1918 wel deden: openlijk
of heimelijk muiten of gewoon weggaan. Daarnaast is er de sociale druk van de primaire groep die zorgt dat
steeds doorgevochten wordt. Er wordt niet gevochten tegen de ‘Untermensch’, maar voor de vertrouwde
kameraden. De kameraadschap zorgt ook voor acceptatie van wreedheden en voor wederzijdse dekking bij
wandaden, waardoor deze eigenschap heeft bijgedragen aan de excessen aan het oostfront.16 Deze benadering is op zich wel valide en komt voort uit een morele duiding van dit fenomeen.
Na deze algemene typeringen van de Wehrmacht is de vraag aan de orde in hoeverre dit ook geldt voor de
eenheden betrokken bij de slag om Oost-Pruisen. De generaliserende bewering van Kühne over de negatieve
motivatie door het repressieve systeem lijkt in januari 1945 nauwelijks van toepassing te zijn. In Führerbefehle wordt wel met draconische straffen gedreigd, maar in de dagelijkse rapporten van bijvoorbeeld
de Sicherheitspolizei en SD17 wordt nergens melding van een tenuitvoerlegging gemaakt. Op 10 november
draagt HoBbach op om een opvangorganisatie voor afdwalers, waaronder Standgerichte op te bouwen. Rapportages van de juridische stafofficieren wijzen op slechts enkele vonnis. Dat kameraadschapsbanden ook
negatieve effecten kunnen hebben, staat buiten kijf. Maar in de strijd om Oost-Pruisen zijn de generieke
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beschrijvingen van Savage en Gabriel en van von Creveld zonder meer toepasbaar. Het wederzijdse vertrouwen en het leiderschap die leiden tot een innerlijke samenhang binnen de primaire groep of het ‘inneres
Gefüge’ zoals de Duitsers dit noemen, zijn een wezenlijke factor van invloed geweest waardoor eenheden
konden overleven en bovendien nog enige weerstand konden bieden tegenover een overmachtige vijand.
Deze mentale component werd echter niet alleen bepaald door deze intrinsieke factoren van de organisatie.
De Wehrmacht is in 1945 geen geïsoleerde en op zichzelf staande organisatie, maar zij is ingebed in de nationaalsocialistische maatschappij van het Derde Rijk. De vraag is dan ook welke sociale en maatschappelijke
factoren vanuit de samenleving invloed hebben gehad op de mentale component in de laatste maanden van
de oorlog.
Sociale en maatschappelijke factoren
Een thema dat de laatste jaren in de geschiedschrijving van het Derde Rijk aandacht heeft gekregen is de
vraag hoe en waarom Hitlers rijk tot op het bittere eind bleef functioneren. De oorzaken voor het verlies van
de oorlog zijn uitputtend beschreven, maar waarom de hele maatschappij met open ogen de weg naar de
ondergang bewandelt, is relevant voor deze casus. Ook in Oost-Pruisen functioneerde eind 1944 het openbare leven als ‘normaal’, voor zover dat haalbaar is in het achterland van een oorlogstoneel. Het openbaar
bestuur en de partij functioneerden als van ouds, de rechtelijk macht sprak (nationaalsocialistisch) recht en
de overheidsdiensten als politie, spoorwegen, onderwijs en arbeidsdienst deden zo goed mogelijk hun plicht.
Het feit dat een regime en een maatschappij tot het bittere eind blijven functioneren, is historisch gezien een
zeldzaamheid. Oorlogen worden meestal beëindigd door onderhandelingen en een overeenkomst, hoe onvoordelig ook. Autoritaire regimes die met een nederlaag worden geconfronteerd, overleven dit meestal
niet, zoals Rusland in 1917, Duitsland in 1918 en Irak in 2003, of zij worden ten val gebracht door een staatsgreep, zoals in Italië in 1943. Maar Duitsland vecht door tot het volledig vernietigd en bezet is. Even zeldzaam
is dat invloedrijke elites – vooral in het militaire apparaat – niet bij machte zijn een dictator te verwijderen
die hen naar een zekere ondergang leidt.
Kershaw geeft hiervoor een aantal verklaringen.18 Zijn verklaring is in elk geval niet de eis tot onvoorwaardelijke overgave, zoals de geallieerden dit in januari 1943 hebben afgesproken. Deze eis leidt eerder tot hardnekkigheid, omdat een voortzetting van de oorlog in het oosten, onder gelijktijdige beëindiging van de oorlog
in het westen, onmogelijk is geworden. Deze eis is een rechtvaardiging om door te gaan, maar geen oorzaak.
Volgens Kershaw heeft de bevolking Hitler en het Naziregime niet tot het einde gesteund, maar wel gedoogd.
Het gedogen heeft vooral een patriottisch karakter van een land in oorlog. De partij is niet populair, hoewel
de 20-juli-aanslag een tijdelijke stijging van populariteit laat zien. Maar in januari 1945 heeft de partijpropaganda geen effect meer; zij is niet meer in staat te weerleggen wat de bevolking met eigen ogen ziet gebeuren. Terwijl Gauleiter Koch de bevolking bezweert dat het tij zal keren en dat evacuatie niet nodig is, rapporteert Sonderkommando 7b van de Sicherheitspolizei und SD: “[…] een stijgende nervositeit, angstige vragen
van vrouwen en kinderen, veel bagage wordt ingepakt en als stukgoed per trein verzonden, […] Er wordt op
een massale vlucht gerekend” en “[…] wanhopige stemming: Als Iwan op 2000 km van hier (Stalingrad) niet
gestopt kan worden, waarom hier dan wel?”19
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Kershaw acht doorslaggevend dat het voortbestaan van het regime is vervlochten met de verdediging van de
eigen regio. Ondanks hun latente afkeer van Hitler en zijn regime steunen de meeste Duitsers dat laatste.
Men smacht naar het einde van de oorlog, maar niet naar een vreemde bezetter, en al helemaal niet naar de
Russen. Voor de meerderheid is er daarom geen andere mogelijkheid dan doorgaan.
Terreur speelt ook een belangrijke rol, want zonder terreur zou een volksopstand goed mogelijk geweest zijn.
Toch verklaart terreur volgens Kershaw niet alles; zij is een basale verklaring, maar de grote meerderheid
vocht door, soms met tegenzin, soms met enthousiasme, maar meestal met betrokkenheid. Terreur is hier
geen verklaring voor. Het militaire leiderschap is nauwelijks beïnvloed door de terreur; generaals zijn niet
geterroriseerd; zij zijn hoogstens ontslagen, behalve in de nasleep van de 20-juli-aanslag. En dit is gebeurd
op grond van verraad en niet op grond van falen aan het front.
De machthebbers hebben in feite alle schepen achter zich verbrand. Vooral de partij en de SS, maar ook de
Wehrmacht zijn betrokken bij de ergste misdaden tegen de menselijkheid. Deze wreedheden, begaan in eerdere fasen aan het oostfront, leveren een eigen motivatie op om te blijven vechten. De excessen in Rusland
betekenen dat geen genade is te verwachten, wanneer men in Sovjet-handen valt. De Russische, wraakzuchtige moordpartijen in Nemmersdorf laten via het Duitse propagandistische gebruik hiervan, niets aan duidelijkheid te wensen over. Maar deze minderheid van partij en SS behoudt wel de macht en hun neiging tot
zelfvernietiging gaat uiteindelijk parallel lopen met die van Hitler.
De NSDAP neemt onder leiding van Bormann – buiten het militaire domein – steeds meer bestuurlijke ruimte
over van de overheidsbureaucratie. Plaatselijke partijleiders zoals Koch in Oost-Pruisen, krijgen invloed op
alle terreinen van het dagelijks leven. De partij doet geen poging om een goed en samenhangend bestuur te
creëren, maar doet alles om greep op overheid en maatschappij te krijgen. De laatste maanden wordt Duitsland een totaal gemobiliseerde en gemilitariseerde samenleving. De introductie van de Volkssturm in september 1944 met fanatieke nazi’s in de leiding, is daarbij een grote stap. Zij is kenmerkend voor de wanhopige
situatie, maar militair gezien, nagenoeg betekenisloos. Ondanks dat de feitelijke macht aan de overheidsbureaucratie is onttrokken, wordt het regime in stand gehouden door deze functionerende machine. Binnen de
bureaucratie bestaat een bijna gedachteloze loyaliteit, niet zo zeer gericht op Hitler, maar eerder op het idee
van de abstracte staat.
Niet in de laatste plaats, is het ook Hitler zelf die land en volk naar de ondergang heeft geleid. Hij wil nooit
meer zo’n laffe capitulatie als in 1918. Hij verkiest een ‘heldhaftige’ totale vernietiging boven de onderwerping aan de tegenstander. Zijn persoonlijkheid is belangrijk voor de volgehouden strijd. De personificatie van
de macht in Hitler is extreem. Hij is staatshoofd, opperbevelhebber van de Wehrmacht en van het leger,
hoofd van de regering en van de partij. Hij laat zich niet bijstaan door een kabinet, een militaire raad of een
politbureau. Alle machtsstructuren zijn met Hitler en zijn ideeën verbonden. De verbrokkeling van het bestuur weerspiegelt Hitlers absolute macht.

De rol van het officierskorps in de eindstrijd
Ten slotte is de rol van het officierskorps van de Wehrmacht een belangrijke factor geweest bij het vermogen
om door te vechten ondanks de uitzichtloosheid. De oorlog genereerde grote aantallen officieren (bijna
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200.000) en veel verliezen. In de hele oorlog sneuvelden 78.000 officieren en werden 182.000 officieren ernstig gewond. In september 1944 werden gemiddeld 317 officieren per dag gedood, gewond of vermist. Deze
aantallen illustreren de grote omvang van deze factor.
De militaire geschiedschrijving beschouwt de rol van het officierskorps sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog verschillend. Aanvankelijk werd het officierskorps, net als de hele Wehrmacht, als een fatsoenlijk
instituut beschouwd dat zich over het algemeen niet schuldig had gemaakt aan structureel grensoverschrijdend gedrag en excessen; dit in tegenstelling tot de SS en de NSDAP-organisaties. De Wehrmacht en haar
officieren waren eerder ‘slachtoffers’ van een politiek systeem, waarin zij zo goed mogelijk hun plicht deden
vanuit hun militaire professionaliteit. In deze benadering is Hitler bij uitstek alleen verantwoordelijk voor de
oorlog en haar gevolgen. De Duitse militaire geschiedschrijving in de laatste twee decennia kenmerkt zich
door een vermenging van de morele en professionele geschiedschrijving en gaat vooral in op de verantwoordelijkheid van de Wehrmacht voor haar grove schendingen van het oorlogsrecht en haar rol ten opzichte van
de dictator en de dictatuur.
De nationaalsocialistische staat kende na de machtsovername in 1933 een tweezuilenstructuur, waarop haar
macht berustte. Eén zuil werd gevormd door de partij en aanverwante organisaties, voortkomende uit de
strijd om de macht van voor 1933; de andere zuil bestond uit de Wehrmacht als voortzetting van het traditionele Duitse leger, de Reichswehr en haar voorgangers. In deze tweezuilenstructuur voelde het officierskorps
zich wel comfortabel; ze hoefden zich niet te identificeren met de ‘straatvechters’ van de partij en ze kregen
de gelegenheid het 100.000 man-leger uit te bouwen tot een volwaardige krijgsmacht. Dat in ruil daarvoor
ook de partijzuil geleidelijk haar eigen gewapende macht (vooral de SS) creëerde, werd lijdzaam geaccepteerd. Daarmee raakte het officierskorps langzaam vervlochten met de ‘idealen’ van het nieuwe Duitsland.
Deze idealen brachten hen immers nationaal en internationaal aanzien en een volwaardige positie.
Na de Blomberg-Fritsch-affaire20 nam de vervlechting tussen de partijzuil en de Wehrmachtzuil toe, waardoor
de nationaalsocialistische ideologie, ondanks weerstand bij het aristocratische deel van het officierskorps,
geleidelijk werd binnengebracht. Zo raakte het officierskorps langzaam gecorrumpeerd met het nazisme. De
officierspopulatie was ook gevoelig voor verschillende facetten van het nationaalsocialisme; er heerste een
anticommunistische en een overwegend antiliberale stemming. Superioriteitsgevoelens en elitevorming hadden een goede voedingsbodem, zeker toen de Wehrmacht in de veldtochten successen behaalde. De vervlechting van de hoogste militaire leiders met Hitler nam nog eens toe door extra beloningen in de vorm van
landgoederen en bezittingen en andere materiële voordelen. Represailles tegen de persoon en de familie
van officieren waren dreigementen in geval van een a-loyale opstelling.
De invloed van de partij op het officierskorps nam, als reactie op de 20-juli-aanslag, nog sterker toe, zoals
door de verplichting tot de Heil Hitlergroet in plaats van de militaire groet en door een versterkte plaatsing
van nationaalsocialistische ‘Führungsoffiziere’21 voor het stimuleren van fanatisme en loyaliteit. Het militaire
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In de Blomberg-Fritsch-affaire werden begin 1938 een aantal generaals (Von Blomberg, Fritsch en Beck) via intriges
op een zijspoor gezet en vervangen door meer nationaalsocialistisch gezinde generaals (Von Brauchitsch en Halder)
die Hitler onvoorwaardelijk steunden in zijn expansiedrift. Bovendien nam Hitler bij deze gelegenheid de functie van
opperbevelhebber (Ob.d.W.) op zich.
21
Om tekortkomingen in de nationaalsocialistische scholing (en motivatie) bij de Wehrmacht op te lossen werden
vanaf begin 1944 National-Sozialistische Führungsoffiziere (NSFO) bij het leger geplaatst. Zij kwamen als reserveofficier voort uit de Wehrmacht en hadden een adviseursrol voor de commandant. Daarnaast moesten zij door lezingen
en gesprekken de nationaalsocialistische ideologie overbrengen. Op bataljons- en regimentsniveau waren dit nevenfuncties; op divisieniveau en hoger waren dit hoofdfuncties. Na 20 juli werd hun aantal en rol versterkt.
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leiderschap was niet in staat en niet bereid Hitler uit te dagen of een staatsgreep te plegen. De eed op de
Führer werd trouw gevolgd, wat leidde tot een extreme bereidheid zich neer te leggen bij de Führerbefehle,
hoe irrationeel ook. Plichtsbesef gaf hen een alibi, verbondenheid met het nazisme een van de motieven.
Het officierskorps en de generaals waren onderling wel verdeeld. Vooral degenen die voortkwamen uit de
beginperiode van de Hitlerbeweging en de Freikorps en inmiddels opgeklommen tot de hogere rangen, waren fanatieke volgelingen van de Führer en kregen na 20 juli 1944 alle invloedrijke posities. De minderheid
van generaals die voortkwamen uit de periode van voor de Eerste Wereldoorlog, hield zich vast aan het idee
dat zij apolitiek horen te zijn. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog en in de Weimarrepubliek was het
officieren verboden politiek actief te zijn. Maar zonder deze gezamenlijk positieve grondhouding van het hele
officierskorps zou het onmogelijk zijn geweest, door te gaan tot het bittere eind. Na de 20 juli-aanslag gaat
de legerleiding helemaal in het defensief. Zij staat dan schouder-aan-schouder met Hitler in een poging zijn
vertrouwen terug te winnen, veelal tegen beter weten in. Op basis van een automatische, blinde loyaliteit
hebben zij wezenlijk bijgedragen aan de catastrofale nederlaag van het nationaalsocialisme en het Derde
Rijk.
Na deze generieke beschouwing over het Duitse officierskorps is het voor deze casus relevant nader te beschouwen hoe beide hoofdrolspelers hierin stonden tijdens de slag om Oost-Pruisen. Beide generaals hebben
na de oorlog weliswaar de nodige boeken of artikelen geschreven, maar een persoonlijke verantwoording
ontbreekt. Hoβbach heeft een aantal militair-wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, waaruit zijn
visie op de positie van politiek en Wehrmacht blijkt, maar emoties zijn hierin ver te zoeken. Net als bij Reinhardt zijn brieven naar het thuisfront nog de meest persoonlijke noten, hoewel ook deze brieven steeds politiek correct zijn.
De rol van Reinhardt en Hoβbach
Reinhardt (geboren 1887, in dienst in 1907) heeft zijn militaire wortels liggen in het leger van voor de Eerste
Wereldoorlog. Na deze oorlog wordt hij overgenomen in de Reichswehr en vervult vanaf 1933 alleen troepenfuncties in de Wehrmacht. Zijn loopbaan tijdens de Tweede Wereldoorlog is een aaneenschakeling van
commandantenfuncties in de Polen-, West-, Balkan- en Ruslandveldtocht. Hij is daarmee het prototype van
een Duitse generaal van de Wehrmacht: Een sterke focus op operationele professionaliteit en trouw aan zijn
eed en aan het regime. Na de oorlog schrijft hij meerdere artikelen over krijgskundige onderwerpen en is hij
voorzitter van een krijgswetenschappelijke vereniging.
Zijn handelen tijdens de slag in Oost-Pruisen bevestigt dit beeld. Orders en bevelen vulde hij aan met nationaalsocialistische uitdrukkingen ondanks de catastrofale ontwikkeling van de situatie. De onmogelijke en uitzichtloze positie van Legergroep Midden bracht hij frequent onder de aandacht van het OKH en van Hitler,
maar hij speelde dit nooit hoog op. De besluitvorming van Hoβbach over de operatie ‘Tarnkappe’ gedoogde
hij weliswaar, maar hij verbond hieraan geen consequenties voor de operaties van zijn legergroep, zoals het
opgeven en de evacuatie van de Vesting Königsberg of het versterken van 4 Leger. Integendeel, hij onttrok
eenheden aan 4 Leger wat bijdroeg aan de mislukking van de operatie ‘Tarnkappe’. Op dit cruciale moment,
waarop het overleven van 4 Leger en de veilige evacuatie van de bevolking van Oost-Pruisen op het spel
stonden, bleef hij trouw aan het regime. In een brief aan zijn vrouw vroeg hij zich af hoe hij door kon gaan
onder zo’n zware en pijnlijke last. Hij gaf zelf het antwoord: “De plichtsmachine, de wil en het onbetwiste
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‘moeten’ toepassen van het laatste restje kracht werken in ons allen automatisch. Slechts zelden denk je na
over het grote wat nu?”.22
In zijn naoorlogse verantwoording zag hij geen alternatief voor zijn handelen, maar gaf toe dat hij voor gewetensproblemen stond. Tenzij Hitler dit eiste, vond hij ontslag geen reële mogelijkheid. Het veinzen van een
ziekte zou nog meer psychologische worstelingen veroorzaken en een bereidwillige opvolger zou snel gevonden zijn. Hij vond het zijn verantwoordelijkheid het optreden van de legergroep in overeenstemming te brengen met gehoorzaamheid aan Hitler. Reinhardt was dus een trouwe aanhanger van het regime, maar hij
kreeg, zoals veel andere commandanten, steeds meer gewetensproblemen: verantwoordelijkheid tegenover
zijn personeel versus zijn gehoorzaamheid aan Hitler. In zijn handelen liet hij het laatste de doorslag geven,
als een automatisme.
De militaire wortels van Hoβbach (geboren 1894, in dienst 1913) liggen vooral in het leger van de Eerste
Wereldoorlog. Net als Reinhardt, wordt hij overgenomen door de Reichswehr. Zijn loopbaan in het interbellum wordt gekenmerkt door een afwisseling van troepenfuncties en functies in Berlijn. Van 1934 tot 1938 is
hij adjudant van Hitler en krijgt daar een diepgaand inzicht in de verhoudingen tussen de Führer, de partij en
de Wehrmacht. In zijn boek ‘Zwischen Wehrmacht und Hitler’ beschrijft Hoβbach de samenzweringen tussen
1934 en 1937 door verschillende partijfunctionarissen (Göring, Himmler, Bormann, Hess) om de zelfstandigheid van de Wehrmachtzuil te ondergraven, wat uiteindelijk lukt in de Blomberg-Fritsch-affaire. Aanvankelijk
is hij hoopvol gestemd over de machtsovername en de mogelijkheden die dit voor Duitsland biedt. In 1934
en 1935 spreekt hij meerdere keren met Hitler over de verhouding tussen staatsman en veldheer. Vereniging
in één persoon gaat het menselijk vermogen te boven. Hitler was het daar toen wel mee eens.23
Door deze functie had Hoβbach bijna dagelijks contact met Hitler, maar het kwam nooit tot een meer persoonlijke relatie. Hoβbach diende hem met openheid en verstand, maar niet met onderdanigheid en passie.
Voor Hitler was dit niet genoeg; hij verlangde trouw, niet geremd door verstand of geweten.24 Het was zijn
overtuiging dat een gesloten demarche van de hoogste generaals in 1938 Hitler tot een ommekeer had kunnen brengen en dat zij hem, eventueel met geweld, tot aftreden hadden kunnen dwingen. Nadat deze generaals hiertoe niet de moed hadden opgebracht, had Hoβbach geen hoop meer op een redding vanuit de
Wehrmacht. Hoβbach had geen kennis van de 20 juli-aanslag, maar het verwonderde hem niet, gezien de
hopeloze situatie van het land en de hem bekende instelling van Beck. Een omwenteling op dit moment had,
volgens Hoβbach, een draagbaar einde aan de oorlog kunnen maken, waarbij een onvoorwaardelijke onderwerping aan de vijand was onvermijdelijk geweest. De aanslag kwam veel te laat; succes lag in de vooroorlogse periode, toen het nationaalsocialisme een nationale zaak werd.25
Hoβbach komt op 19 juli 1944, een dag voor de aanslag en een dag voor de aanvaarding van zijn commando
over 4 Leger, bij Hitler op audiëntie en ziet een totaal ander mens dan die hij kent uit zijn adjudantentijd van
1934 tot 1938: Gebogen en vroegtijdig verouderd, is hij niet in staat een strategische doelstelling te benoemen en blijft hij uiterst oppervlakkig in zijn toelichtingen. Hoβbach accepteert zijn aanstelling, zegt dat hij zal
handelen zoals de situatie hem dat gebiedt en dat hij zijn best zal doen het bosgebied bij Augustow te heroveren, mits hij daarvoor de middelen toegewezen krijgt.26 Maar daar blijft het bij.
22

Ian Kershaw, Tot de laatste man, p. 231.
Friedrich Hoβbach, Zwischen Wehrmacht und Hitler, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1965, p. 21.
24
Ibid, p. 22.
25
Friedrich Hoβbach, Beschouwingen over operaties in Oost-Pruisen, opgetekend tussen 13 en 23 mei 1945, in BA/MA,
inv.nr. N 24/39
26
Friedrich Hoβbach, Die Schlacht um Ostpreuβen, p. 16-17
23
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Wat de situatie in Oost-Pruisen unieker maakt dan de toestand aan andere fronten, is de wanhoop om als
eerste aan het schrikbeeld van de Russische wraak onderworpen te worden. Deze wanhoop blijkt onder meer
uit de brieven die naar huis worden geschreven. Zo schrijft Hoβbach op 26 januari, vlak voor het begin van
de operatie ‘Tarnkappe’ aan zijn vrouw:
“Zum Schreiben komme ich nicht. Die Tage sind bewegt! Wir teilen nun mit vielen Andern das Los
des Eingeschlossen sein. Ich hoffe aber, dass es wenigstens gelingt, dass die Verbindung über See
gehalten werden kann. Meine Armee ist in sich noch fest gefügt und geschlossen. Die Umklammerung wurde durch die Rückschläge bei den Nachbararmeen möglich, während ich noch weit ostwärts der Masurischen Seenplatte zu halten hatte. Nowograd, Lomska, Augustow, Goldap, Gumbinnen, das waren meine Eckpfeiler.
Was der Verlust Ostpreußens für mich seelisch bedeutet, das wirst Du empfinden können. Am eindrucksvollsten ist die Haltung der wunderbaren Bevölkerung, die den Verlust von Haus und Hof und
die Aussicht unter russischer Herrschaft leben zu müssen, in Gleichmut erträgt. Viele versuchen zu
flüchten, können aber der Ring nicht raus.
Ich halte den Kopf oben und gebe die Hoffnung auf einen erträglichen Ausweg aus der augenblicklich verzweifelten Lage nicht auf. Dazu habe ich Genugtuung, Vertrauen bei Vielen zu haben.“
De positie van Hoβbach was anders dan die van Reinhardt. Hij was jonger en beschikte over een breder politiek inzicht dan Reinhardt. Bovendien was hij legercommandant en geen legergroepscommandant, waardoor
hij niet rechtstreeks onder de bevelen van Hitler stond. Deze factoren gaven hem meer afstand tot de hoogste leiding en de nodige scepsis ten opzichte van het nationaalsocialisme. Zijn handelen werd vooral door
(beperkte) professionaliteit gedreven en minder door de trouw aan het regime. Daardoor verschafte hij zich
medio januari 1945 de vrijheid van handelen om een eigen plan te trekken om op het cruciale moment in de
eerste plaats zijn leger te redden van vernietiging door het Rode Leger en in de tweede plaats de bevolking
veilig te evacueren naar het Duitse hartland. Dit plan getuigt van visie en lef, want persoonlijke repercussies
voor dit soort afwijkingen waren in het vooruitzicht gesteld. In deze is Hoβbach uniek te midden van de grote
groep officieren die gedwee de Führer volgden naar de ondergang van het Derde Rijk.

Conclusie
De mentale component zoals deze intrinsiek deel is van de Wehrmacht in 1945, is ook bepalend geweest
voor de gevechten van Legergroep Midden en 4 Leger. Deze mentale component en vooral het leiderschap
en de innerlijke samenhang op basis van kameraadschap en vertrouwen, was de belangrijkste factor bij het
bereiken van het relatieve succes in de slag om Oost-Pruisen. Maar zonder een effectieve besluitvorming en
bevelvoering was de Wehrmacht in Oost-Pruisen stuurloos geweest. Onder de commandanten bestond een
eenheid van opvatting die zo veel mogelijk recht deed aan de realiteit, en waarin zij zich zo veel mogelijk
vrijheid van handelen aanmaten. Deze vrijheid van handelen werd, naarmate de oorlog vorderde en het perspectief op een goede afloop verdween, steeds meer beperkt.
Dat Duitsland in staat en bereid is tot het einde door te vechten is in de eerste plaats dus een gevolg van de
machts- en bestuursstructuren en de onderliggende mentaliteit. Andere factoren zijn secundair, zoals de
(weliswaar afnemende) steun aan Hitler, het meedogenloze terreurapparaat, de (toenemende) dominantie
van de partij en de aanhoudende bereidheid van ambtenaren om hun plicht te blijven doen, ook al is het
duidelijk dat alles verloren is. Deze factoren zijn onverkort van toepassing op de situatie in Oost-Pruisen en
versterken de mentale component van het militaire vermogen.
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Ten slotte is de inbedding van de strijd in al haar facetten in het nationaalsocialisme een dominante factor
geweest, zeker bij de hoogste legerleiding en de commandanten te velde. De geleidelijke vervlechting van
het nationaalsocialisme met alle instituties van de staat, waaronder vanaf 1938 ook de Wehrmacht, leidde
tot een klakkeloze aanvaarding van de dictatuur. Het ontbreken van enige strategische visie zorgde ervoor
dat een zakelijke analyse ondergeschikt werd aan de wil van de Führer, hetgeen versterkt werd door de verankering van de Wehrmacht in het nationaalsocialisme. Hierbij speelde de ideologie geen rol, maar wel het
nationale karakter van een land in oorlog.
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HOOFDSTUK 5
CONCLUSIES
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag op grond van de analyse in het voorgaande
hoofdstuk. De hoofdvraag voor deze scriptie is:
‘Welke mechanismen hebben geleid tot het relatieve succes van de Duitse Wehrmacht bij haar operaties in Oost-Pruisen tussen 16 oktober 1944 en 31 januari 1945, waardoor het Rode Leger – ondanks haar grote overmacht – toch veel vertraging en verliezen heeft opgelopen en het gros van 4
Leger en de Pruisische bevolking geëvacueerd konden worden naar het Duitse hartland?’
Het relatieve succes van de Wehrmacht in deze strijd wordt vooral gevormd door het feit dat 2,1 miljoen
burgers die in januari 1945 nog hun huis en haard in Oost-Pruisen hadden, konden vluchten naar NoordDuitsland. Zij zijn daarmee ontsnapt aan de Russische wraak. Daarnaast hebben delen van 3 Pantserleger en
4 Leger kunnen uitwijken naar Noord-Duitsland of naar Pommeren, waar de strijd tegen het Rode Leger
wordt voortgezet. Ten slotte heeft de Wehrmacht het Rode Leger zodanig kunnen vertragen en verliezen
kunnen opleggen dat de evacuatie van de burgerbevolking en het uitwijken van grote delen van het leger
mogelijk was. De tijd die met deze vertraging is gewonnen, lijkt niet spectaculair. Maar gezien het kwantitatieve overwicht van het Rode Leger kan dit als een succes gekwalificeerd worden., al deze successen zijn
echter relatief, want uiteindelijk is het de militaire leiding vanaf het begin duidelijk dat de provincie OostPruisen zal vallen. De vraag is alleen wanneer en ten koste van welke menselijke offers.
De militaire doctrine is een van de mechanismen die heeft bijgedragen aan dit relatieve succes. Het is niet zo
zeer de formele, geschreven doctrine die voor de commandanten leidend is geweest, maar vooral de eigen
interpretatie van de doctrine waardoor de politieke wenselijkheid van de Führer om te strijden om elke meter
grondgebied met de militaire realiteit in overeenstemming is gebracht. Deze vaardigheid is aangeleerd in een
consequent scholings- en opleidingstraject voor een deel van het officierskorps. Naarmate de oorlogsjaren
verstrijken en de Russische overmacht groeit, roept deze tegenstelling steeds meer spanning op. De ideologische blokkade in de vorm van dogma’s en taboes die de politieke vrijheid van handelen zo beperken, stellen
ook nauwe grenzen aan de militaire beoordeling van de toestand en de operationele planning. Zij leveren in
de campagne aan het oostfront permanent ‘zorgen’ op, zonder dat de lange termijneffecten worden onderkend. In dit spanningsveld handelen de meeste commandanten naar bevind van zaken. Vaak worden ze door
het tempo van het Russische optreden ingehaald en het eigen gebrek aan reserves om dit verlies te herstellen, dwingt de leiding terreinverlies te accepteren. Dat geldt uiteindelijk ook voor het OKH en Hitler. Na het
Russische herfstoffensief in medio oktober 1944 stelt elk leger zijn eigen doctrine vast die tegemoet komt
aan de realiteit van het gevechtsveld. Daardoor wordt binnen de legers eenheid van opvatting over het afbreken van het gevecht, het vertragend gevecht en de terugtocht gecreëerd die noodzakelijk is om samenhangend het gevecht te kunnen voeren.
De zwaartepunten van het Oost-Pruisische nevenoffensief door het Rode Leger zijn gericht op Königsberg en
de monding van de Weichsel. Hier voeren respectievelijk 3 Pantserleger en 2 Leger het defensief. Zij doen dit
door afwisselend tijdelijk te verdedigen, het gevecht af te breken, soms vertragend terug te gaan en in de
diepte opnieuw tijdelijk te verdedigen. Daarmee leggen zij het Rode Leger zo veel vertraging en verliezen op
dat tijd wordt gewonnen om in de diepte de verdediging voor te bereiden en om tijd en ruimte te bieden aan
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de evacuatie van de burgerbevolking. Hiermee handelen de commandanten eerder in de geest van de operationele realiteit dan dat zij voldoen aan de politiek geïnspireerde beperkingen. Deze keuzen zijn een belangrijke factor van invloed voor het relatieve succes geweest.
Uiteindelijk slaan de ‘zorgen’ over de spanning tussen politieke eisen en militaire realiteit om in regelrechte
wanhoop. In deze situatie zijn maar weinig commandanten in staat en bereid een persoonlijk risico te lopen
zoals ontslag of vervolging wegens hoogverraad, door rigoureus af te wijken van de gegeven opdrachten. Eén
van deze commandanten is Hoβbach, de commandant van 4 Leger. Omdat 4 Leger ingesloten dreigt te raken,
besluit hij het gevecht in zijn frontsector af te breken, vertragend terug te gaan en met de vrijkomende middelen een aanval uit te voeren in westelijke richting om zo een corridor door de Russische insluiting heen te
creëren, waardoor zijn 4 Leger en de bevolking van Oost-Pruisen zouden kunnen ontsnappen. Zijn directe
meerdere, de commandant van Legergroep Midden, Reinhardt gedoogt dit, maar wil ook aan Hitlers eis voldoen om zo weinig mogelijk gebied prijs te geven en vooral Königsberg te behouden. In dit dualisme onttrekt
Reinhardt een aantal divisies aan Hoβbach, wat bijdraagt aan de mislukking van de uitbraakpoging. De uitbraakpoging faalt ook omdat het Rode Leger ter plaatse toch te sterk blijkt, zich binnen twee dagen van deze
aanval herstelt en Hoβbach onvoldoende middelen heeft om het momentum in de aanval te handhaven.
Een belangrijk mechanisme voor het relatieve succes is de mentale component van de Wehrmacht. Veel
historici uit de tweede helft van de vorige eeuw beschouwen de motivatie, het leiderschap, de innerlijke
samenhang en het organisatievermogen van de Wehrmacht als superieur aan alle andere legers en stellen
dit als voorbeeld. Deze kwaliteit compenseert tot op zekere hoogte de kwantitatieve tekorten. Maar als de
verschillen in gevechtskrachtverhoudingen te groot worden, moeten de eenheden van de Wehrmacht uiteindelijk toch een gevecht voeren dat sterk gericht is op het eigen overleven en niet het overleven van het
regime. In deze strijd blijven zij in staat weerstand te bieden tegen de Russische offensieven en hun eigen
samenhang te behouden. De operaties in Oost-Pruisen zijn hiervan een goed voorbeeld. De mentale component in Oost-Pruisen wordt nog eens versterkt doordat nu, voor de eerste keer aan het oostfront, het eigen
grondgebied in het geding is en de eerste voortekenen van een Russische bezetting duiden op wraak.
Deze mentale component wordt ook beïnvloed door sociale en maatschappelijke omstandigheden in de laatste dagen van het Derde Rijk. Deze omstandigheden leiden tot het onverbiddelijk voortgaan op de ingeslagen
weg tot het uiterste, ja, zelfs tot de totale eigen vernietiging. Dit komt zelden voor in de geschiedenis. Hiervoor is niet één enkele oorzaak aan te wijzen, maar een complex van verklaringen. Eén daarvan is dat de
bevolking het Naziregime gedoogd op basis van een patriottisch karakter van een land in oorlog, een lotsverbondenheid waaraan niet te ontkomen valt. De meeste Duitsers zijn bereid hun eigen regio te verdedigen.
Zij verlangen naar het einde van de oorlog, maar niet naar een vreemde bezetter, en al helemaal niet naar
de Russen. Ook het repressieve karakter van het regime draagt bij aan het doorvechten tot het einde.
Maar dat geldt niet voor het militaire leiderschap, want dit blijft lang gevrijwaard van terreur. Het leiderschap
heeft bovendien alle schepen achter zich verbrand. De ernstige excessen, vooral in Rusland, betekenen voor
de partij en de gewapende macht dat zij niet op genade hoeven te rekenen. Voor de toonaangevende partijen militaire elite is er geen weg terug. De dominantie van partij in de samenleving en in de Wehrmacht na de
20-juli-aanslag leidt tot een bijna gedachteloze loyaliteit. Het verregaande plichtsbesef op basis van een eed
van trouw aan Hitler en de principieel apolitieke grondhouding van het officierskorps heeft binnen de
Wehrmacht bijgedragen aan de voortzetting tot het bittere eind en daarmee aan de mentale component. En
ten slotte heeft Hitler land en volk naar de ondergang geleid. Hij verkiest een totale vernietiging boven de
onderwerping aan enige tegenstander. Alle macht in het Derde Rijk is met Hitler verbonden. Het is vooral
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deze machts- en bestuursstructuur en de onderliggende loyaliteit van ambtenaren en officieren om hun
plicht te blijven doen, ook al is duidelijk dat alles verloren is.
Deze verklaringen voor het kiezen van de weg naar de ondergang dragen bij aan de kracht van de mentale
component van de Wehrmacht in zijn geheel, maar zeker ook in Oost-Pruisen in die noodlottige januarimaanden. Het is deze mentale component die, samen met de conceptuele component, het relatieve succes van
de Wehrmacht in Oost-Pruisen heeft mogelijk gemaakt.

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek
Deze scriptie heeft de invloedsfactoren voor een relatief succes onderzocht en zich daarbij specifiek gericht
op 4 Leger. Daarmee is deze scriptie dit een studie naar een enkele casus. 2 Leger en vooral 3 Pantserleger
hebben de gevechten aanmerkelijk intensiever ondergaan, omdat zij in de zwaartepunten van het Russische
offensief zaten. Om de conclusies uit deze casus meer generiek te maken, kan een nader (archief)onderzoek
naar de operaties van deze twee legers de conclusies van deze scriptie versterken.
In een special van ‘Der Spiegel’1 verschijnt een artikel ‘Tod zwischen den Fronten’ van Heinrich Schwendemann. In dit artikel verwijt hij Hoβbach zich niets te hebben aangetrokken van het leed en de ellende van de
burgerbevolking. Hoβbach zou louter en alleen uit geweest zijn op de redding van 4 Leger, waarbij het lot
van de evacués hieraan volkomen onderschikt was. Dit zou geleid hebben tot honderdduizenden onnodige
sterfgevallen in de laatste weken van de oorlog. Bij het archiefonderzoek voor deze scriptie zijn echter aanwijzingen van Hoβbach aangetroffen, waarin hij tracht zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de nood van
de burgers. Onduidelijk is in hoeverre zijn aanwijzingen daadwerkelijk hebben geleid tot een vermindering
van het leed. Een vervolgonderzoek kan meer inzicht geven in de wijze van omgang met de plaatselijke bevolking in een zeer penibele situatie. Hieruit kunnen wellicht conclusies getrokken worden over de relatie
tussen de militaire noodzaak en het lot van de bevolking; nog steeds een actueel leerstuk in de huidige tijd.

1

Heinrich Schwendemann, ‘Tod zwischen den Fronten‘ in Der Spiegel, Special, nr. 2 (2002).
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