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De Duitse ontwapening rondom legerplaats Soesterberg
In dit artikel trachten we een analyse te maken van de Duitse eenheden welke begin mei 1945
ontwapend zijn in de omgeving van Truppenübungsplatz Soesterberg.
Tevens gaan we kort in op de Brits/Canadese troepen welke deze taak toebedeeld kregen.
Geografisch gezien kunnen we twee hoofdlocaties voor de fysieke ontwapening aanwijzen:
de Leusderheide en de weilanden ten zuiden van de Biltseweg bij Soestdijk.
Als bronnen voor de uiteenzetting zijn zoveel mogelijk verslagen van Duitse stafofficieren
(Langhäuser, en v. Prittwiz) gebruikt, welke verbonden waren aan het 88ste Legerkorps (88.AK).
Hierbij moet worden opgemerkt dat deze dossiers in de jaren direct na de oorlog zijn opgesteld.
Dikwijls zijn zij uit het hoofd opgetekend daar ondersteunend papierwerk verloren is gegaan.
Deze rapporten zijn door de US Central Europe Campaign review board afgenomen.
Tevens is gebruik gemaakt van het interrogation report betreffende Hermann Plocher Kommandeur
6. Fallsch. Jg. Div., alsmede Intelligence reports van 1st Canadian Army Corps.
Ook zijn allerlei originele documenten binnen de archieven van het NOID, NIMH en Britse
National Archives geraadpleegd. Foto’s, achtergebleven materiaal (uitrustingsstukken e.d.) en
getuigenverslagen hebben hier en daar ook als informatiebron gefungeerd.

Cafe Restaurant Trier op de hoek van de Praamgracht-Amsterdamsestraatweg: registratie in volle gang.
Fotograaf: Gerard Niestadt, uitgegeven als prentbriefkaart door fotohandel A. de Groot, Hilversum. Collectie SLS 39-45.
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Situatie eind april begin mei 1945
Na de Geallieerde omsluiting van de vesting Holland midden april 1945, bleef er voor de Duitse
eenheden niet veel anders over dan zich in westelijke richting achter de Grebbelinie terug te trekken.
Vanaf dat ogenblik waren deze troepen qua bevoorrading geheel op zich zelf aangewezen.
Ondanks felle Canadese pogingen de marsroutes af te sluiten, lukte het om grote aantallen troepen
(voornamelijk 6. Fallsch. Jg. Div. , 346 Inf. Div. en 361 VGD) en hun zware materieel de
“Festung Holland “ binnen te loodsen. Met name door de inspanningen van de 6. Fallsch. Jg. Div.
bleven de ontsnappingswegen naar het westen lang genoeg open.
Nu kon een nieuw Abwehrfront worden opgebouwd achter de Grebbelinie.
Voor wat betreft het noordelijke deel van de Grebbelinie kunnen we rond 20 april 1945 de volgende
Duitse eenheden terug vinden (van zuid naar noord) zie kaartje:
• 346 Inf. Div. rond om Zeist
• Fallsch. Jg. Rgt. 17 van Woudenberg tot Leusden
• Fallsch. Jg. Rgt. 16 van Leusden t/m Amersfoort

Huizen

• Polizei Regiment. rondom Amersfoort
Kpf.Gr. Wolpert

• Fallsch. Jg. Rgt. 18 van Amersfoort tot Baarn
• Kampfgruppe Dewald (Lw Kpf.gr.) van Baarn
tot en met Eemnes

Eemnes

• Kampfgruppe Wolpert van Eemnes tot en

Kpf.Gr. Dewald

met Huizen.

Baarn

Qua commandovoering vielen deze formaties
onder het 88ste Legerkorps waarbij de
6. Fallsch. Jg. Div.,Kampfgruppe Dewald,

Fallsch.Jg.Rgt.18

het Polizei Regiment en Kampfgruppe Wolpert

Soest

onder haar bevel had. We zullen deze formaties

Polizei.Rgt.

wat nader onder de loep nemen.

Amersfoort
Fallsch.Jg.Rgt.16

Fallsch.Jg.Rgt.17

Woudenberg
Noordelijke deel Grebbelinie rond 20 april 1945
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6. Fallschirmjäger Division
De oorspronkelijke 6. Fallsch. Jg. Div. ging eind augustus 1944 vrijwel geheel verloren tijdens de
gevechten tussen de Seine en Amiens. Vanaf oktober 1944 werd aan een compleet nieuwe opbouw
van de divisie begonnen, onder leiding van de nieuwe Kommandeur Gen. Lt. Hermann Plocher.
Deze nieuwe opbouw vond plaats in Holland in de omgeving van Assen, Meppel en Coevorden.
De nieuwe troepen bestonden voornamelijk uit overtollig Luftwaffe personeel.
Door brandstoftekorten en het verlies van vliegbases aan de oprukkende geallieerden, stokten de
vliegende activiteiten van de Luftwaffe in toenemende mate. Vele duizenden manschappen uit grondpersoneel, vliegend personeel, Flak, en verbindingsdienst kwamen vrij en werden richting meerdere
Fallschirmjägertruppe-Ersatz- und Ausbildungs eenheden gedirigeerd.
Buiten een militaire basisopleiding waren zij niet getraind om als infanterie in grotere formaties te
vechten. Wel beschikten zij in het algemeen over een bijzondere bereidheid om ingezet te worden.
Gedurende het gehele verdere bestaan van de 6. Fallsch. Jg. Div. blijft er de noodzaak om, al
vechtende, nieuwe instroom te trainen. Om dit mogelijk te maken was een Feld Erzats Bataillon (FEB)
met een Division kampfschule onderdeel van de divisie (zie afb).
Instructie werd gegeven door 6. Fallsch. Jg. Div.
kader met ruime gevechtservaring, deze waren
uit de gelederen van de gerenommeerde 1., 4.,
en 5. Fallsch. Jg. Div. afkomstig.
De Bataillons- en Regimentskommandeure werden
voor 25% als zeer goed, 50% als goed en 25%
als zwak bestempeld. In documenten zijn verschillende Kurtz Infanterie Ausbildungen te vinden
welke verse troepen op peil moest brengen.
Deze spoedcursussen waren bedoeld om in
6 dagen tijd een Kompanie in infanterie-tactieken,
Panzerabwehr e.d. te trainen.

Schema van de onderdelen binnen de 6. Fallsch. Jg. Div.
opgetekend in 1947 door Generalmajor Rudolf Langhäuser.
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Tijdens de eerste frontinzet bij Arnhem en in de Betuwe was de tactiek er op gericht om zo min
mogelijk krachten in de voorste linies te plaatsen en tegelijkertijd sterke, volledig gemotoriseerde,
reserves verder naar achteren beschikbaar te houden. Deze sterke reserve eenheid hield zich dan met
de zo noodzakelijke infanterie training van het FEB bezig. Evident is dat deze nieuwe instroom geen
volledige parachutisten opleiding krijgt maar louter als infanterie wordt getraind. De gevechtswaarde
van de 6. Fallsch. Jg. Div. bereikt dan ook nimmer die van de eerdere Duitse paradivisies.
Desalniettemin groeit de gevechtswaarde, zoals door Div.Kdr. Plocher opgegeven, van “beperkt voor
verdediging inzetbaar“ tot “beperkt voor aanval inzetbaar“.
De papieren sterkte van de 6. Fallsch. Jg. Div. bestond uit:
• Fallschirmjäger-Regiment 16, 17, en 18 met elk een I, II, en III Batallion, ieder Rgt. beschikte nog
over een losse 13., 14., en 15. Kompanie .
• Fallschirm-Artillerie-Regiment 6 met een I, II, en III Abteilung ieder met 3 Batterien 10,5 cm en
15 cm geschut.
• Fallschirm-Panzer-Jäger-Abteilung 6 beschikte over 3 secties met 6 stuks 7,5cm PAK
• Fallschirm-Granatwerfer-Abteilung 6 met 3 Kompanien ieder met 12 stuks middelzware mortieren.
• Fallschirm-Flak-Abteilung 6 met 2 Schwere Batterien(8,8 cm) en 1 leichte Batterie (situatie eind april
1945)
• Fallschirm-Pionier-Bataillon 6
• Fallschirm-Luftnachrichten-Abteilung 6
• Fallschirm-Sanitäts-Abteilung 6
• Nachschubführer der 6.Fallschirm-Jäger-Division
• Fallschirm-Feldersatz-Bataillon 6 met een Division Kampfschule.
• Ook een Bäckerei-kompanie maakte deel uit van de divisie. Op 25 jan 1945 leveren zij hun
1 miljoenste brood af.

Achtergebleven uitrustingsstukken van de 6. Fallsch. Jg. Div. Het P38 holster behoorde toe aan
Wachtmeister Jassel van de III./Fsch. A.R. 6. Schenking aan SLS 39-45. Fotograaf: Doon v/d Ven
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Personele sterkte
Uit gegevens blijkt dat de hoeveelheid manschappen tijdens het bestaan van de 6. Fallsch. Jg. Div.
nogal varieerde. Op 4 februari 1945 was de Tagesstärke (dagsterkte) 13.558 man en de Kampfstärke (gevechtsterkte) 8499 man, met totaal 10 Bataillonen.
De Kampfstärke gaf de direct als infanterie inzetbare troepen weer, bij de Tagesstärke wordt iedereen
meegerekend inclusief Stab, Nachrichten, Nachschub etc.
Uit een aanvraag van eind maart 1945 voor extra rantsoenen ten gunste van Grabenkämpfer in de
15. Kompanie Fallsch. Jg. Rgt. 18( Kp.chef Lt.Lutz), blijkt dat deze eenheid over 106 man, in plaats
van 166 man bij volle sterkte, beschikte.
Op 16 april 1945 zijn, door overplaatsingen en zware gevechten in de Betuwe en het Reichswald,
de gelederen met ongeveer 40% uitgedund: Tagesstärke 8127 man en de Kampfstärke 5307 man met
totaal 9 Bataillonen. Vooral Fallsch. Jg. Rgt. 16 werd in het Reichswald nagenoeg geheel verslagen,
ook de overige Regimenten leden gevoelige verliezen.

Erich Bengesser sneuvelde op 23 april 1945,
een van de laatste verliezen binnen de
6. Fallsch. Jg. Div. Hij maakte deel uit van
een patrouille welke bij een boerderij
noord-oost van Amersfoort in gevecht raakte
met leden van de BS. Fotograaf: onbekend,
Particuliere collectie.

Volgens Plocher vielen de verliezen tijdens de laatste inzet van het Twentekanaal tot de Grebbelinie
mee ( tussen de 300 en 400 man). Achter de Grebbelinie werd direct begonnen met het weer op
sterkte brengen van de Regimenten. Om dit mogelijk te maken werd Fallsch. Jg. Rgt.31
(voormalig Ers. und Ausb. Regiment Hermann Göring (zie verderop in artikel) volledig opgenomen
in de 6. Fallsch. Jg. Div. De 2 Bataillonen (+/-1200 man) werden over Fallsch. Jg. Rgt.16,17, en 18
verdeeld. Hiermee kwam de divisie weer enigszins op sterkte met de oorspronkelijke 3 Bataillonen
per Regiment.
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Het Polizei Regiment (+/-800 man) alsmede Kampfgruppe Dewald (+/- 1.000 man) bleven onder
commando van de 6. Fallsch. Jg. Div. Al met al kon de divisie nu over tussen de 11.000 en 12.000
man beschikken met een Kampfstärke van +/-8.000 man, ondergebracht in 11 Bataillonen.
In de laatste dagen voor de capitulatie komt daar nog Kampfgruppe Wolpert bij.
Dit komt aardig overeen met de 1st Canadian Corps getallen van na de Duitse overgave, hierin
worden +/-13.500 Troops in het gehele 6. Para div. gebied genoemd.
Vanaf 2 mei 1945 bivakkeren ongeveer 600 Fallschirmjäger, onder leiding van een zekere Major
Diebolt, in Soesterberg, waarschijnlijk een onderdeel van Fallsch. Jg. Rgt.16.
Volgens ooggetuigen zat er een Duits hoofdkwartier in de Ernst Sillem Hoeve, waarschijnlijk een
Bataillon Gefechtstand van Fallsch. Jg. Rgt. 18.
Langs de Biltseweg en Soestdijkerweg tot en met Bilthoven waren enkele grote herenhuizen en
villa’s door de Duitsers gevorderd. In sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven zat ook een afdeling van
Fallsch. Jg. Rgt. 18. Volgens getuigen onder meer sanitäter.
Achtergebleven identiteitsplaatjes (Erkennungsmarke) en een rugzak van zgn. “Lettische Freiwillige”
geven aan dat er mogelijk ook enkele buitenlandse vrijwilligers in de 6. Fallsch. Jg. Div. actief waren.

Achtergebleven rugzak van Lettische Fw.
Eriks Leitis met pers. Nr 8925 LETT.
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Persoonlijkheden:
Kommandeur General-Leutnant Hermann Lukas Plocher
Uit Special Interrogation Report:
Kommandeur General-Leutnant Hermann Lukas Plocher
was relatief jong voor een divisie commandant. Zijn initiële
stafopleiding gaf hem voldoende technische kennis om snel
tot een capabele commandant uit te groeien. Zowel van
geallieerde als van Duitse kant is men het er over eens
dat Plocher op zeer vaardige wijze leiding gaf aan de
6. Fallsch.Jg.Div. Voornamelijk tijdens de vertragende,
defensieve gevechten in het Reichswald en de Betuwe.
Het patroon van zich langzaam, al vechtend, terugtrekken
achter de volgende linie herhaald zich verschillende
malen. Iedere keer was Plocher in staat zijn troepen te
hergroeperen en het front te stabiliseren, ondanks een
veel sterkere opponent.

Tijdens de laatste terugtrekking achter de Grebbelinie
moest hij geheel op zich zelf het initiatief nemen
omdat alle verbindingen met het 88ste Leger Korps
tijdelijk verbroken waren. Na de overgave wordt
Plocher in Groot Brittannië, Canada en de VS in
bewaring gehouden en komt uiteindelijk in 1947 vrij.
In 1957 trad hij toe tot de Bundeswehr.

Hermann Plocher. Kommandeur van de 6. Fallschirmjäger Division.
Fotograaf: onbekend, Particuliere collectie
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Persoonlijkheden:
Major Rudolf Witzig
Major Rudolf Witzig was Kommandeur van
Fallsch.Jg.Rgt. 18 en gold als een hoog gedecoreerde
veteraan binnen de Fallschirmtruppe. Hij was betrokken
bij de eerste wapenfeiten van dit onderdeel zoals de
verovering van fort Eben-Emael.
Tijdens de Luchtlandingen op Kreta raakt hij zwaar
gewond en is een jaar uit de running.
In november 1944 wordt Witzig Kdr. van Fallsch.Jg.Rgt.
18 binnen de 6. Fallsch. Jg. Div. en blijft dit tot en met de
capitulatie.

Rudolf Witzig. Kommandeur van Fallsch.Jg.Rgt. 18,
reeds in mei 1940 met het Ritterkreuz onderscheiden.
Fotograaf: onbekend, Particuliere collectie

Over zijn loopbaan zijn 2 biografieën verschenen, helaas zijn hierin geen persoonlijke ervaringen met
betrekking tot de gevechten tegen de Britse en Canadese troepen opgenomen.
Witzig heeft altijd geweigerd om die laatste periode bij de 6. Fallsch. Jg. Div.te willen beschrijven,
wellicht daar deze de definitieve teloorgang van de Duitse paraformaties te pijnlijk aan het licht zou
brengen. Mogelijk dat ook gewetensvragen een rol hebben gespeeld.
Bekend is dat op 5 mei 1945 eenheden van Fallsch.Jg.Rgt. 18 betrokken zijn geweest bij een bloedige strafexpeditie, compleet met standrechtelijke executies, tegen “partizanen” van de Binnenlandse
Strijdkrachten in Westbroek, resultaat: 9 doden aan Nederlandse kant.
Na de overgave van de 6. Fallsch. Jg. Div. bij Soest op 8 mei 1945 blijft Witzig tot september 1945
in bewaring. Ook hij treedt 11 jaar later toe tot de Bundeswehr.
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Ersatz und Ausbildungs Regiment Hermann Göring
Zoals hier boven beschreven zijn restanten van deze eenheid vlak voor de capitulatie in de
6. Fallsch. Jg. Div.opgenomen. De voorgeschiedenis van deze eenheid is reeds vanaf 1940 met ons
land verbonden, toen onder de naam Ersatz und Ausbildungs Bataillon General Göring.
Deze eenheid leverde vervangende troepen voor de Grenadier, Panzer, Flak en Artillerie afdelingen
naar behoefte van de HG Divisie, welke in verschillende oorlogstheaters actief was.
Tussen 1940 en 1944 ontvingen vrijwel alle rekruten bestemd voor de HG Divisie hun basisopleiding
in de Hojel- en Kromhout Kazerne te Utrecht. Vanuit hier maakte men voor de eerste militaire vorming
gebruik van de Truppenübungsplatz Soesterberg en Hilversum.
Leusderheide 1943. Hermann Göring op bezoek
bij zijn Ersatz und Ausbildungs Regiment. Rechts naast
Göring de Rgt. Kommandeur Major Robert Schulz.
Fotograaf: onbekend, Collectie SLS 39-45.

Eind 1942 komt er een schaalvergroting van Bataillon
naar Ersatz und Ausbildungs Regiment. In januari
1944 komt er een naamsverandering naar Fallschirm
Panzer Ersatz und Ausbildungs Regiment Hermann
Göring, ingegeven door de plannen om van de
HG divisie een soort luchtmobiele eenheid te maken.
In dit scenario zouden de HG troepen als para’s
gedropt worden gevolgd door het zware materieel
per gliders. Door gebrek aan o.a. vliegtuigen, brandstof, en tanks bleef dit luchtmobiele idee meer wens
dan werkelijkheid. Na augustus 1944 komt er een
grote golf van overtollig Luftwaffe personeel bij het
HG opleidings regiment in Holland binnen, in navolging van de Ersatz und Ausbildungs eenheden
binnen de Fallschirmtruppe. Duizenden Luftwaffe militairen moesten worden omgeschoold en getraind
in grondgevechten. De opleidingscapaciteit in Holland was onvoldoende voor deze toeloop.
Ook hier moesten alle trainingen in een zeer korte tijd gerealiseerd worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gevechtswaarde van deze groepen minder was dan van de eerdere HG eenheden.
In totaal krijgt het HG training regiment maar liefst 12.000 man onder haar commando, de grootte
van een divisie.
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Onderdelen waren behalve in het midden van het land, te vinden in o.a. Noord Holland, vliegbasis
Valkenburg en Bloemendaal (voor kustverdediging). Als onderkomen werden kazernes, gevorderde
gebouwen, barakken, en soms een “Heidelager” gebruikt.
Begin september 1944 worden onderdelen
van het E.u.A. Rgt. HG richting het frontgebied in België en Holland bevolen.
Tot ergernis van de Rgt. Kommandeur
werden de troepen zeer versnipperd
ingezet, en vaak aan andere ad hoc
Kampfgruppe geplakt. De verliezen waren
voor deze relatief onervaren formaties
zeer hoog.

Onderscheidingstekens van Duitse uniformen werden
door jongens uit Soest en omgeving verzameld.
Zoals een van hen vertelde ”in plaats van voetbal
plaatjes verzamelden wij uniform delen”
Schenking aan SLS 39-45. Fotograaf C.W. de Boer.

Daar Nederland inmiddels frontgebied
geworden was, kon het niet langer als
legerplaats voor opleidingen gebruikt
worden. De training en opleiding worden
naar west Pruissen verplaatst inclusief een
deel van het kaderpersoneel uit Holland.
Losse Bataillonen van het E.u.A. Rgt. HG
raken door de oorlogshandelingen verder
op drift, delen komen in het Ruhrgebied
terecht andere fracties vinden hun
einde aan het oostfront. Het gedeelte welke hier achterblijft krijgt de titel “Rest Kommando Holland“.
Vast staat dat Grenadiere van E.u.A. Rgt. HG een actieve rol hebben gespeeld bij de beruchte Razzia
van Putten op 1 oktober 1944. Onder andere een Pionier Kompanie van deze eenheid was betrokken
bij de afgrendeling van het dorp.
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In februari 1945 wordt Rest Kdo. Holland weer omgedoopt tot Fallsch. Rgt. 31 en omvat dan nog
maar 2 Bataillonen met +/- 1.200 man. Doordat een deel van het kader was overgeplaatst viel de
organisatie structuur van dit regiment vrijwel geheel uiteen.
Eind maart begin april 1945 komen zij organiek onder commando van de 6. Fallsch. Jg. Div. te staan.
Achter de Grebbelinie worden deze schamele resten van Fallsch. Rgt. 31 verdeeld over de Bataillonen
van het 16., 17., en 18. Fallsch. Rgt.
Een voorbeeld in dit verband is Kanonier Härtel welke initieel opkomt op 25 februari 1944 bij Fallsch.
E.u.A. Rgt. HG en daar wordt opgeleid tot K2 voor de 8,8 cm Flak 37.
Op 27 april 1945 maakt hij deel uit van de 6. Fallsch. Jg. Div.en wel bij 10./III/Fsch. A.R. 6.
Op een flink aantal foto’s van mei 1945, genomen tijdens de ontwapening te Soest, zijn voormalige
E.u.A. HG Grenadiere te zien.

Kruispunt bij Soestdijk: voormalige Grenadiere van E.u.A. Regiment HG welke eind april 1945 over de 6. Fallsch. Jg. Div. werden
verdeeld. Fotograaf: Gerard Niestadt, uitgegeven als prentbriefkaart door fotohandel A. de Groot, Hilversum. Collectie SLS 39-45.
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Polizei Regiment
Uit een Intelligence report van de Britse 49 (WR) Division over Polizei eenheden van eind april 1945,
kunnen we het een en ander destilleren. De Duitse bronnen noemen alleen Polizei Rgt 3 of sec Polizei
Rgt. en Polizei Schule Zwolle.
30 maart 1945 komt Polizei Rgt. 3 onder commando van de 6. Fallsch. Jg. Div. om aan de gevechten
bij het Twentekanaal deel te nemen. Waarschijnlijk gaat het hier om het I Bataillon van Polizei. Rgt. 3,
op 4 april 1945 wordt nog een Polizei. Rgt. aan de 6. Fallsch. Jg. Div. toegevoegd, vermoedelijk het
II Bataillon van Polizei Bat. “Nederland “. Deze twee Bataillonen vormden samen Polizei Rgt. “Karsten”
bestaande uit totaal 390 man, de gevechtswaarde en bewapening werden als beperkt en zwak
aangeduid. Zo maakten zij b.v. nog gebruik van watergekoelde MG 08 machinegeweren en SteyrMannlicher M1895 geweren uit het WO I tijdperk. Uit de aantallen troepen blijkt dat er sprake is van
flinke onderbezetting bij dit “regiment “, het had slechts de omvang van ruw weg een Kompanie of
twee. De Panzer-Jäger Zug had de beschikking over 2 stuks 7,5 cm PAK. Gedurende 15 april 1945
wordt Polizei Rgt.” Karsten” aangevuld met het pas gevormde SS Polizei Rgt. “Nordwest”.
Kort hiervoor waren dit Bataillon II en III van de Polizei Waffen Schule III. In totaal +\- 600 manschappen van relatief betere kwaliteit dan Polizei Rgt.”karsten”.
De bewapening bestond voornamelijk uit verouderd en/of Beute uitrusting zoals, 7,5 cm PAK 97/38,
Italiaanse houwitsers, 5 cm PAK 38, 3,7 cm PAK, Brengun etc.

Pet embleem van het Polizei Regiment
bewaard door inwoner van Soest.
Schenking aan SLS 39-45.
Fotograaf: Doon v/d Ven

De 49(WR) Div. neemt in de laatste 2 weken van de oorlog meer dan honderd man aan Polizei soldaten
gevangen, waaronder vele stragglers welke zich vanuit Putten richting Grebbelinie wilden begeven.
Een aantal van hen is in het bezit van een SS Soldbuch welke pas een week daarvoor is uitgegeven,
hetgeen ook duidt op de transformatie van Polizei Waffen Schule III naar SS Polizei Rgt. “Nordwest”.
Enkele gevangen genomen officieren droegen een SS uniform anderen weer niet.
Na de capitulatie zitten er, volgens Canadese documenten “Screening Germans in West Holland”,
800 SS Polizei troepen in het concentratie gebied van de 6. Para Div. welke in hechtenis genomen
moeten worden. Binnen deze groep bevonden zich leden van voormalig II Bataillon Polizei Waffen
Schule III welke hadden deelgenomen aan de massa executies bij de Woeste Hoeve op 8 maart 1945.
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Kampfgruppe Dewald
Deze gevechtseenheid stond onder commando van Oberst Eberhard Dewald en bestond voornamelijk
uit parachutisten, de omvang van deze kampfgruppe varieerde met wat er zo al aan lokale troepen
toegevoegd kon worden. Behalve Fallsch. Angehörige werden ook Marine eenheden opgenomen.
Volgens Duitse bronnen beschikte deze formatie nog over een aanzienlijke “Kampfgeist en “Kampfwert“. Kampfgruppe Dewald wordt in het Kriegstagebuch (KTB langhäuser 1947) van het 88. AK ook
wel als ”Lw Kampfgruppe” aangeduid.
Dewald zelf had in Rusland gevechtservaring opgedaan als o.a. Kommandeur van een Lw Gefechts
Bataillon en de 15. Luftwaffe Feld-Division. Half 1943 wordt hij naar de Erdkampfschule der Luftwaffe
overgeplaatst. Tijdens Market -Garden zit Dewald bij Den Bosch met een aantal Fallsch. Bataillonen,
gedurende de gevechten wordt Dewald enige tijd aangesteld als Kampfkommanant van ’s-Hertogenbosch.
Per 25 oktober 1944 verplaatst Kampfgruppe Dewald zich richting het front bij Zaltbommel.
Uitwisseling tussen de Kampfgruppe Dewald en de 6. Fallsch. Jg. Div. blijkt uit persoonlijke papieren
van een zekere Fallsch. Gefreiter. Hij maakte in november 1944 deel uit van Bataillon Hanke binnen
Kampfgruppe Dewald, eind maart 1945 bleek hij overgeplaatst naar Fallsch. Jg. Rgt. 16.
Begin april 1945 wordt een nieuw Abwehrfront tussen Zwolle en Hasselt ingericht met o.a. Kampfgruppe Dewald. Twee weken later zakken ze meer naar het zuiden af, om noord van Deventer langs
de IJssel in stelling te gaan.
Rond 20 april 1945 is de Kampfgruppe (+/- 1000 man) tot Harderwijk terug gedrongen en moest
per boot via het IJsselmeer naar Amsterdam worden geëvacueerd. Eenmaal achter de Grebbelinie
nemen ze hun laatste positie tussen Baarn en Eemnes in, en worden definitief onder commando van
de 6. Fallsch. Jg. Div. geplaatst. Rond Eemnes wordt een sterke Fallschirmjäger eenheid door het
verzet waargenomen hoogst aannemelijk onderdelen van Kampfgruppe Dewald.
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Kampfgruppe Wolpert
Deze gevechtseenheid (Heer) viel onder commando van Gen.Maj. Johann Wolpert en bestond uit
enkele Feldkommandanturen met snel bijeengeraapte “Heimattruppen”, zonder bijzondere
gevechtswaarde.
We komen de naam van Gen. Wolpert. op 10 april 1945 tegen als commandant van een samengestelde Kampfgruppe welke het oostelijk deel van het IJsselfront moest verdedigen. Ondanks hun inferieure
wapens en geringe gevechtservaring wisten ze een doorbraak te voorkomen. Later nemen zij stelling
achter de Grebbelinie in de meest noordelijke sector van Eemdijk tot Huizen. Hier moest Kampfgruppe
Wolpert de zuidelijke oever van het IJsselmeer beschermen tegen eventuele amfibische landingen van
de geallieerden achter de Grebbelinie.
Over de personele sterkte van deze Kampfgruppe zijn geen gegevens bij ons bekend, echter van de
overige eenheden, en het totaal van alle troepen wel, zodat we ergens tussen de 1.000 en 1.500 man
uitkomen. In die laatste dagen voor de capitulatie komen ook zij onder commando van de 6. Fallsch.
Jg. Div.

Uitrustingsstukken van de 346 Inf. Div. of Kampfgruppe Wolpert (Heer) o.a.verzameld
en bewaard door jeugd uit omgeving Soest. Schenking aan SLS 39-45. Fotograaf: Doon v/d Ven
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346 Infanterie Division
Na Normandië was er van de originele Divisie betrekkelijk weinig over, zodat per december 1944
een complete wederopbouw moest plaatsvinden. De 346 Inf. Div. omvatte o.a. het 857. en
858. Grenadier Rgt. De eerste inzet was bij de slag om de Schelde. De 346 Inf. Div. raakt achtereen
betrokken bij de gevechten aan het Betuwefront, Rijnfront, en IJsselfront.
Eind april worden zij snel verdreven vanuit Arnhem,
Apeldoorn, om dan samen met de 341 Inf. Div. richting
Grebbestelling te ontsnappen.
In de Grebbelinie ging de 346 Inf. Div. zuid van
Woudenberg in stelling, het hoofdkwartier bevond
zich in Zeist. Kommandeur van de Divisie was Gen. Maj.
Gerhard Lindner.
Volgens Canadese tellingen, van na de overgave, bestond
de Divisie uit +/- 11.000 man.
In tegenstelling tot alle hiervoor beschreven Duitse eenheden
wordt de 346 Inf. Div. op de Leusderheide ontwapend.

Gerhard Lindner als laatste Kommandeur van
de 346 Inf. Div. vocht o.a. tijdens de veldtochten in
Frankrijk en Rusland. Zijn lange staat van dienst
maakte hem tot een vrij hoog gedecoreerd militair.
Fotograaf: onbekend, Particuliere collectie.
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Het moreel van de Duitse eenheden
Ondanks de grote overmacht aan mensen en materieel van de Britse en Canadese eenheden bleef in
het algemeen de inzet bereidheid van de Duitse formaties vrij groot. Vaak omwille van de binding met
de eigen eenheid. Door de zware verliezen en het geallieerde overwicht op de grond en in de lucht
verwachten de meeste militairen echter weinig van de toekomst.
Propaganda pamflet met links het logo van de 6. Fallsch. Jg. Div.
Ondanks een goed geoliede Duitse propagandamachine raakt
het moreel, door toenemende geallieerde druk en ontoereikend
materiaal, steeds verder ondermijnd. Collectie SLS 39-45.

In deze slotfase van de oorlog komen er gevallen van
desertie voor, echter was en bleef dit een uitzondering.
Zo komen we in documenten van het “Feldgericht
der 6. Fallschirmjägerdivision” 14 rapporten tegen
over ”Flüchtigen”, alle omgeving Amersfoort, van net
voor de overgave op 1 mei 1945. In die standaard
formulieren staan o.a. de omstandigheden van de
“Unerlaupte Entfernung“, persoonsgegevens van de
Flüchtigen, of het mogelijk om een “überlaufer“ handelt,
en of er mogelijk sprake is van spionage. Tevens een
beschrijving van de uniform onderdelen en eventueel
persoonlijk wapen tijdens de verdwijning. Zo zijn er
bijvoorbeeld de Fallsch. Obergefreiten Walzer en
Wissmann van 7. Fallsch. Art. Rgt. 6., welke met een stuk geschut naar de Waffenwerkstatt Woudenberg bevolen werden, maar er onderweg vandoor gegaan zijn.
In Tagesbefehl nr. 3/45 van de 6. Fallsch. Jg. Div.komen we ook een Suchmeldung met 26 namen plus
rang tegen, met de tekst “ Wo befinden sich nachstehend aufgeführte Soldaten?“
De meest gekozen opties waren overlopen of onderduiken. De risico’s bij desertie of “fahnenflucht”
ofwel vluchten voor eigen vaandel waren zeer groot. Werd men gearresteerd dan volgde in veel
gevallen de doodstraf. Ook na capitulatie bleef men initieel onder Duits militair strafrecht vallen,
zo komen we in een Canadees Intelligence report van 13 mei 1945 de executie van 6 Wehrmacht
deserteurs in Amsterdam tegen. Zij mochten met goedkeuring van het Canadese HQ, na toewijzing
van 10 geweren met 100 patronen, de executie in eigen beheer uitvoeren. Nog 12 deserteurs worden
door de 2. Can. Inf. Brigade aan het Duitse gezag overhandigd in concentratie gebied IJmuiden, over
het lot van deze groep is verder niets bekend.
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Brits-Canadese formaties betrokken
bij de ontwapening rond Soesterberg
De 49 West Riding Division( Polar Bears) landde op 10 juni 1944 in Normandië en nam deel aan de
verovering van Le Havre. In oktober 1944 komen ze via Antwerpen, Limburg bij Nijmegen terecht.
De Divisie is vervolgens langdurig bij het geteisterde Nijmegen bruggenhoofd actief.
Begin april namen zij deel aan operatie “Destoyer” met als taak het oostelijk deel van de Betuwe te
zuiveren. Vervolgens kregen ze de taaie opdracht om Arnhem te veroveren om zodoende een tweede
bruggenhoofd op de Veluwe te vestigen (operatie “Anger”)
De laatste gevechten vonden plaats op 23 april 1945 bij de bevrijding van Renswoude en Ederveen.
De 6. Fallsch. Jg. Div.en 346 Inf. Div. waren vele malen hun opponenten geweest tijdens de gevechten
in Nederland.
De 147th Infanterie Brigade was onderdeel van de 49 (WR) Div. en belast met de ontwapening
van alle Duitse troepen welke onder commando van de 6. Fallsch. Jg. Div. stonden. De 49(WR) Div.
kreeg als geheel de taak om alle 88. AK eenheden te zuiveren en ontwapenen. De 49 (WR) Div.
werd in vier Brigades gesplitst waarbij elke Brigade een Duitse Division te ontwapenen kreeg.
De verhouding kwam in grote lijnen neer op 1 Brits/Canadese soldaat op 5 Duitse militairen.
De commandant van de 147th Inf brigade was Brig. Gen. H. Wood.

Uniform onderscheidingstekens van de 49 (WR) “Polar Bear” Division,
Fotograaf C.W. de Boer, Collectie SLS 39-45
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Binnen de 147th Inf. Brigade bevonden zich organiek 3 Battalions te weten:
• 11th Battalion Royal Scots Fusiliers (RSF)
• 1st Battalion Leicestershire Regiment
• 78th Battalion Duke of Wellington Regiment

Privates van het Leicestershire Regiment langs de Biltseweg: “Assist in the disarming of German troops “
Fotograaf: Gerard Niestadt, uitgegeven als prentbriefkaart door fotohandel A. de Groot, Hilversum. Collectie SLS 39-45.

Vanaf 7 mei moesten zij zorgen dat in de sector van Woudenberg, Amersfoort, Baarn tot en met
Huizen alle eenheden (6. Fallsch. Jg. Div. Kampfgruppe Dewald en Wolpert, Polizei Regiment) zich
richting concentratie gebied Soestdijk gingen begeven.
Na de ontwapening neemt de Canadese 9th Inf. Brigade, onderdeel van de 3rd Cdn Inf. Div. het
stokje op 16 mei over van de 147th Brigade.
De 56th Infanterie Brigade ook onderdeel van de 49 (WR) Div. werd belast met de coördinatie over
de concentratie en ontwapening van de 346 ID op de Leusderheide.
Nadat het merendeel van de Duitsers daadwerkelijk ontwapend is wordt de bewaking per 15 mei
1945 overgenomen door de 8th Can. Inf. Brigade .
De 56th Inf . Brigade werd geleid door Brig. Gen. R. H. Senoir.
Ook deze Brigade omvatte 3 Battalions te weten:
• 2nd Battalion South Wales Borderers (SWB)
• 2nd Battalion Gloucestershire Regiment
• 2nd Battalion Essex Regiment
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Verloop van de ontwapening
Op de Grebbelinie zijn geen grote aanvallen meer uitgevoerd, wel kwam het nog tot “Erbitterten
Einzelkämpfen“ in de voorposten gebieden. Tevens kwamen over en weer wel artillerie beschietingen
voor, noord van Baarn stond Duitse artillerie opgesteld.
Dan komt het lang verwachte bericht van 1st Canadian Corps: “All offensive action will cease

forthwith. No firing of any types of weapons will take place from 5th of may 08:00 hrs.“
Alle Duitse troepen binnen “Festung Holland” vallen vanaf nu onder 1st Canadian Corps.
Met betrekking tot de ontwapening werden de volgende orders en richtlijnen uitgegeven:
De 49(WR) Div. moet het territorium en personeel van het 88. AK onder haar hoede nemen.
De 49 (WR) Div. Moet een bewakingslijn inrichten langs de Grebbelinie om al het oost-west verkeer
tegen te houden zowel militair als civiel, dit om de op handen zijnde ontwapening niet te hinderen.
Elke Brigade moet zijn Headquarters in de buurt van de Duitse Gefechtstand inrichten.
Gecapituleerde troepen zullen door hun eigen officieren gecontroleerd en onderhouden worden.
De Duitsers moeten gewapend samengebracht worden in de aangewezen concentratiegebieden ,
aldaar zullen ze ontwapend en bewaakt worden door Cdn/Britse soldaten.
Er mogen geen prisoners of war (POW) meer gemaakt worden, dit was een al eerder op SHAEF
niveau besloten, en was op meer locaties geldig.

Bedrijvigheid op de velden nabij Soestdijk. Fotograaf: Gerard Niestadt,
uitgegeven als prentbriefkaart door fotohandel A. de Groot, Hilversum. Collectie SLS 39-45.

20

Gecapituleerde Duitsers werden nu als “Disarmed Enemy Forces”, “Surrendred Enemy Forces”,

“Surrendred Enemy Personnel” of “Disarmed Soldiers” gezien.
Hiermee viel hun rechtspositie buiten die van POW en was de 1929 Geneva Convention niet van
toepassing. Dit had een aantal praktische voordelen vooral op het gebied van de voedsel voorziening.
Alle +/- 120.000 Wehrmacht soldaten in de “Festung Holland“ bleven op hun eigen voedsel
voorraden aangewezen, volgens Plocher was er nog voor ongeveer 6 maanden proviand aanwezig.
Er waren geen verplichtingen aangaande accommodatie en medische voorzieningen.
Ook was de bewaking eenvoudiger, gecapituleerde soldaten bleven onder Duitse krijgstucht vallen.
Voor het uitvaardigen van orders richting Duitsers gebruikte 1 st Can. Corps de bestaande commando
structuur binnen 25. Armee.
Blaskowitz moest de bevelen dan weer richting de Div. Kommandeure overbrengen.
In de hoedanigheid van Disarmed Enemy konden de Britten en Canadezen(en later ook de
Nederlanders) ruimschoots munitie en mijnen laten ruimen, hetgeen onder POW status pertinent
verboden is. Langs de Biltseweg, bij het munitiedepot in de Lage Vuursche, en op de Leusderheide
maakte men tijdens de ontwapening gebruik van Duitse militairen om al het militaire materieel
inclusief munitie te ordenen en af te voeren.
Medio 1948 komt het eerste verzoek tot financiële schadeloosstelling van Ex Wehrmacht Angehörige
Horst Schüt bij de regering in Den Haag binnen. Hij had bij het mijnen ruimen in Holland ernstig
letsel opgelopen. (nota Ministerie van Oorlog)

Munitie dump in de Lage Vuursche ook hier werden “Disarmed enemies” voor ruiming ingezet.
Fotograaf: onbekend, Particuliere collectie.
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Alle Duitse formaties dienen per 13 mei 1945 ontdaan te zijn van:
• All Firearms
• All bayonets
• All steel helmets
• All ammunition
• All grenades, bombs, mines and any other explosives.
• All other stores of a purely warlike nature including compasses and field glasses.

Note: All Firearms must be unloaded.
All grenades, bombs and mines must be unprimed.
All ammunition, mines, grenades and bombs must be packed in containers or bandoliers

Duitse officieren mochten een pistool en een magazijn patronen behouden ter zelf bescherming, ze
mochten dit wapen echter niet zichtbaar dragen. Dit privilege was niet van toepassing op officieren
van SS, Polizei en Fallschirm-truppe. Ook Feldgendarmerie-Einheiten mochten gewapend blijven om
binnen de compound orde en discipline te handhaven. SS, Polizei en Fallschirmjäger werden als

“arrest catagories” gezien en daarom gemiddeld langer vastgehouden dan Heer eenheden.
Rond 9 mei begint de grote complexe klus om de Duitsers richting de aangewezen gebieden te
krijgen. Door de Brits/Canadese leiding werd dit als een zuiver militaire logistieke operatie gezien,
voor de Binnenlandse Strijdkrachten was hier in, tot hun frustratie, geen enkele rol weggelegd.
De organisatie structuur van de Duitse eenheden moest zoveel mogelijk in takt blijven, ook de afvoer
naar Duitsland moest liefst met complete formaties plaatsvinden.
Volgens het War Diary van de Leicestershires gaan ze 9 mei om 07:45 van af Lunteren via Amersfoort
richting Hilversum om met de ontwapening te beginnen. Om 13:30: “A Company took over guarding

of V.P.’s from 11 RSF and C and D Company assist in the disarming of German troops. S Company
provided guard for arms + equipment dump at night. Civilians most cooperative with regard to
billeting and many offers of interpreters received.”
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Volgens ooggetuigen kwamen de Duitse troepen in grote getale aan marcheren door de Treek vanuit
het oosten. In de bossen langs de Doornseweg waren bepaalde percelen waar ze bivak moesten
maken, op de rand van de Leusderheide vond de fysieke ontwapening plaats.
Aan de noord oost punt van de Leusderheide werd een materiaaldump met oorlogsmaterieel ingericht.
Een concentratie gebied behelsde niet alleen de plek waar alle militaire uitrusting werd ingenomen,
maar ook vele bivak locaties waar de Duitse formaties globaal van 4 dagen tot twee weken moesten
blijven zitten. In die periode vonden verschillende screenings plaats zowel op bezittingen als op
mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden.

Materiaaldump, waarschijnlijk Leusderheide, met helmen van de 346 Inf.Div.
Fotograaf: onbekend, Particuliere collectie.

Voor de 6. Fallsch. Jg. Div.plus aanhang werd als concentratie gebied de Grebbelinie sector van
Fallsch. Jg. Rgt. 18 gekozen. Er ontstonden tijdelijke kampementen in de bos gebieden van Lage
Vuursche, Pijnenburg, Den Dolder, en Baarn.
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Noodlottige explosie
Tijdens het aanvoeren, sorteren en verplaatsen van munitie in het concentratie gebied bij Soestdijk
vind op 10 mei 1945 een zware explosie op een van de velden plaats. Binnen het Leicestershire
Battalion komen 13 Britten om het leven. Aan Duitse zijde hebben we, via de Deutsche Dienstelle,
2 slachtoffers kunnen achterhalen. Ogefr. Franz Rauecker en Gefr. Max Salzinger beide waren binnen
de 6. Fallsch. Jg. Div. geplaatst bij Fallschirm Luftnachrichten Abteilung 6 motoriseert. Ze werden
initieel op de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder begraven, nabij het directiegebouw, en in 1947
verplaatst. Waarschijnlijk zijn ze, vanwege het feit dat ze bij een gemotoriseerde eenheid zaten,
ingezet om munitie en materieel te vervoeren richting ontwapeningsgebied. Er bestaan aanwijzingen
voor de aanwezigheid van een Luftnachrichten afdeling bij het directiegebouw van de WA Hoeve.

Franz Rauecker als Obergefreiter
bij Fsch. Ln. Abt.(Mot.) 6. sneuvelde
als gevolg van de munitie explosie
bij Soestdijk.
Fotograaf: onbekend,
Particuliere collectie.

Uit het War Diary van 10 mei 1945 van de Leicesters: 08:00 All Companies committed guarding

V.P.’s and disarming German units in area ....(coordinaten). 18:15: Explosion in disarmament centre
(...coordinaten ), several Germans killed. Casualties to own unit 6 killed, 6 wounded and 7 missing
believed killed. Guards provided during the night on dumps. Another explosion during night but no
casualties.

Stille getuigen uit de explosiekrater van 10 mei 1945.
Panzerschreck Schutzschild en Drahtschere
beide vertonen meerdere scherfinslagen.
Schenking aan SLS 39-45. Fotograaf: Doon v/d Ven.
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Zeven van de Britse slachtoffers werden door de klap dermate uiteen geslagen, dat individuele
identificatie van de resten onmogelijk bleek. De 13 Britse slachtoffers werden op 12 mei begraven
op de Noorder Begraafplaats in Hilversum.

12 mei 1945: Plechtigheid op de Noorder begraafplaats Hilversum, teraardebestelling van
de 13 Britse explosieslachtoffers. Fotograaf A. De Groot, Hilversum, Particuliere collectie.

Zie ook het artikel “Tragedie Soestdijk” onder Bevrijding op deze site.

Verloop van de ontwapening (vervolg)
Alle fietsen dienen ingenomen te worden en in dumps geplaatst, Duitsers mogen 2 fietsen per
Bataillon of equivalent behouden voor communicatie werk. Per 12 mei trekken de eerste groepen
van de 346 Inf. Div. Richting Amersfoort om naar verzamel punten bij Den Haag e.d. te gaan.
Het eerste konvooi bestond uit 500 paard en wagens de snelheid lag op 3 km/hr.
Ontwapende Duitse eenheden worden over het algemeen grondig gestript, en bij verschillende
gelegenheden ontdaan van sieraden, horloges e.d.
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14 mei. Naar aanleiding van bevindingen 1 Cdn Corps Commander worden enkele regels
aangescherpt: Feldgendarme welke hun wapens prominent lieten zien, en buiten de ingang van de
verzamel gebieden op wacht stonden, handelen tegen de orders. Feldgendarme mogen alleen binnen
de compound gewapend rondlopen. De buitenwacht mag enkel door Brit/Cdn troops gelopen
worden. Er werden Duitse soldaten in auto’s en op fietsen gezien zonder escorte van Brit/Cdn troops
hetgeen in het vervolg vermeden dient te worden.

Mei 1945. Wehrmachtcontrolepost in Velsen bemant door zowel een Duitse als Candese wachtposten.
Fotograaf: onbekend, Gemeentearchief Velsen.

14 mei. 346 Inf. Div. Komt in verzamel gebieden bij Den Haag aan.
20 mei. De Kommandeure van de 6. Fallsch. Jg. Div.en 346 Inf. Div. krijgen opdracht om hun
formaties te controleren op personen afkomstig van de Sicherheitspolizei, Gestapo, SD, Abwehr,
Geheimefeldpolizei en Grenzpolizei. Deze moeten op 22 mei, met namenlijst, worden aangeleverd
bij het HQ van 88. AK voor overdracht aan de geallieerde autoriteiten. Deze personen behoorden
tot de z.g. “arrest catagories” of “security suspects“.
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21 mei. Er worden instructies uitgevaardigd welke het zichtbaar dragen van Nazi onderscheidingen
beperkt. Medailles uitgereikt voor een bepaalde verdienste of aantal dienstjaren mag gedragen
worden mits het hakenkruis is uitgewist of verwijderd.
24 mei. “Final search of All German Forces“ Al het geld niet zijnde Duits moet ingenomen worden,
alsmede wapens, militaire uitrusting zoals verrekijkers, kompassen e.d. en alles wat duidelijk gestolen
is. Deze order wordt op 26 mei nader herzien en deels teruggedraaid “German officers and MPs on

duty, other than those of SS and Para formations, may retain their personal weapons, but must carry
them out of sight. The Div. Is to rearm all German officers and MPs other than SS or Para.”
24 mei. De 6. Fallsch. Jg. Div. arriveert in zijn geheel bij verzamelpunt IJmuiden met 75 voertuigen
en 10.000 man. Er wordt gerapporteerd dat ze tijdens de mars fit en gedisciplineerd overkwamen.
28 mei 1945: Deel 6. Fallsch. Jg. Div. (8978 man) vertrekt uit IJmuiden richting het noorden voor
inscheping naar Duitsland. 1022 man kader van de 6. Fallsch. Jg. Div. blijft in hechtenis (Witzig komt
b.v. in september 1945 vrij).

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met: de overige bestuursleden
van de Stichting Legerplaats Soesterberg 1939 - 1945, Fubar Militaria,
Film & Fotografie Doon van de Ven, Grafische vormgeving E. Rust.

27

Landerijen aan de Biltseweg. Toen...

...en nu!
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