De frontperiode in Herkenbosch; 1944 - 1945
door Dwayne Beckers
Tijdens de 70-jarige herdenking van de bevrijding van Roerdalen, 1 maart jongstleden,
viel het op dat er dit jaar erg veel aandacht is voor de gebeurtenissen die zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld in onze regio. Ook in Herkenbosch is deze viering
niet zonder de nodige activiteiten voorbijgegaan. De viering van 70 jaar bevrijding van het
dorp is een goed moment om een globaal overzicht te geven van de gevechten en voorvallen
die zich tijdens de frontperiode hebben voorgedaan. Ook hier is de vrijheid tenslotte zwaar
bevochten.
Het front komt naar Herkenbosch
In oktober 1944, nadat de Duitsers in hoog tempo teruggeslagen zijn uit Frankrijk en de
geallieerde operatie Market Garden is mislukt, wordt begonnen met de aanleg van een serie
verdedigingswerken langs en achter de Roer en de Maas om de geallieerde opmars een halt
toe te roepen. De bouw van deze verdedigingswerken valt onder de verantwoordelijkheid
van het zogenaamde Korps Feldt, dat hiervoor bevel heeft gekregen vanuit het Oberkommando
der Wehrmacht.1 Voor het uitvoeren van deze haast megalomane operatie worden duizenden
Oost-Europese dwangarbeiders, deels vallend onder Organisation Todt, getransporteerd naar
de noordelijke Roerstreek. Ook in Herkenbosch worden grote aantallen dwangarbeiders
ondergebracht in schuren en stallen. Zij moeten, samen met veel inwoners die ook gedwongen aan het werk gezet worden, in een tijdsbestek van krap twee maanden het volledige
systeem van loopgraven, tankgrachten, bunkers en geschutopstellingen aanleggen waarmee
de Duitsers hun positie vóór het Ruhrgebied proberen te consolideren. Ook rond het dorp
zelf wordt veel gegraven. Direct langs de Roer, voor en dwars door Herkenbosch, wordt de
eerste verdedigingslinie aangelegd, de zogenaamde Rur-Stellung. Deze bestond uit een serie stellingen, zoals nesten voor machinegeweren en onderkomens, verbonden door middel
van loopgraven en liep van Roermond tot ver in Duitsland. Verderop, door de Meinweg en
het Elmpterwald, wordt de tweede linie aangelegd, de Maas-Rurstellung. Deze bestond net
als de Rur-Stellung uit een serie stellingen en loopgraven en was bedoeld om geallieerde
aanvallen over de Roer en de Maas te kunnen opvangen. Tevens wordt er ter hoogte van de
Meinweg nog een reeks artillerieposities aangelegd met als doel niet alleen het kunnen raken van doelen middels krombaanvuur, maar ook voor het bestrijden van eventueel aanvallende tanks op korte afstand.2 Deze artillerieposities moesten door de manschappen tot de
laatste patroon gehouden worden, iets dat in de praktijk niet effectief bleek.3 Met name de
Rur-Stellung zou tijdens de frontperiode een grote rol spelen in de Duitse verdediging van
de gelijknamige rivier in januari en februari 1945.
In november 1944 wordt de westkant van de Maas reeds bevrijd door Britse eenheden.
Direct hierna wordt geregeld het vuur geopend op Duitse troepenconcentraties aan de oostzijde van de rivier. Ook Herkenbosch is in november al het doelwit van geallieerde artilleriebeschietingen. Door de geallieerde opmars aan de westzijde van de Maas en de gevechten
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in Duitsland waarbij de Amerikanen op 28 november de Roer weten te bereiken bij Jülich
en Linnich, vormt zich ten zuiden van de Roer, tussen Heinsberg, Roermond en Sittard, een
Duits bruggenhoofd.4 Dit bruggenhoofd, dat ook bekend staat als de Roerdriehoek, steekt in de
zijde van geallieerde troepen in Nederland en vormt een obstakel voor een aanval richting het
Ruhrgebied en het hart van Duitsland. Daarom wordt er op 14 januari door Britse eenheden onder de codenaam Operation Blackcock een aanval ingezet om dit bruggenhoofd op te rollen.5 Met
name bij Sint Joost en Montfort breken zware gevechten los. De driehoek wordt onder andere
verdedigd door eenheden van de 176. Infanterie-Division en Fallschirmjäger. Op 26 januari wordt
er door de Britten een gewapende verkenningsactie uitgevoerd in de richting van Vlodrop. Deze
blijft echter steken door intens Duits artillerievuur vanaf de noordzijde van de rivier. Batterijen
die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor dit spervuur staan onder andere opgesteld op de
Meinweg en in het Birgelerwald.6 Vlodrop zal voor de Duitsers de rest van de frontperiode een
bruggenhoofd vormen aan de overzijde van de Roer.
Toch lukt het de Britten om op 27 januari Sint Odiliënberg te bevrijden en ook hier de
Roer te bereiken.7 Bij Paarlo wordt op 29 januari een met bootjes vanuit de Waterschei
uitgevoerde Duitse tegenaanval na zware gevechten afgeslagen. Hierbij zijn de Duitsers in
staat om met een troepensterkte van ongeveer 50 man enkele huizen aan de zuidrand van het
gehucht in te nemen en met Panzerschrecks het vuur te openen op de Britse verdedigers. Het
1st Queens Own Regiment weet, met ondersteuning van tanks van het 1st Royal Tank Regiment,
na een zware confrontatie de huizen te zuiveren en zich vast te bijten in het gehele gehucht.
Twee officieren van de Queens Own worden voor hun heldhaftige optreden tijdens deze actie
geëerd met het Military Cross, een hoge Britse militaire onderscheiding.8
Herkenbosch ligt vanaf dit moment min of meer direct aan de frontlijn. De eerder genoemde Rur-Stellung wordt verdedigd door vanuit de Roerdriehoek teruggetrokken, zwaar
gehavende eenheden van de 176. Infanterie-Division. De divisie bestaat tegen deze tijd uit
een chaotische samenstelling van verschillende slecht uitgeruste en bevoorrade eenheden.
Zo beschikt de divisie onder andere over een Schwere Granatwerfer Kompanie, waarvan één
batterij van vier stuks 12 cm Granatwerfer 42 een aantal dagen zonder munitie zal komen
te zitten.9 Aan de zuidzijde van de rivier bevinden zich nog enkele sterke Gefechtsvorposten,
vooruitgeschoven stellingen, in boerderijen zoals Hoeve de Triest en Hoeve Moorsel. De
frontsector te Herkenbosch wordt verdedigd door het 1219. Grenadier-Regiment, onderdeel
van de 176. Infanterie-Division.
De situatie aan het front
Enkele dagen eerder, eind januari, worden er door de Duitsers ongeveer 200 mijnenvelden
aangelegd rond Herkenbosch, ieder bestaande uit 100 tot 200 mijnen van verschillende
soorten. Vooral tussen Melick en Herkenbosch en aan de Roer in de Ohé worden duizenden
mijnen gelegd.10 Antitankmijnen worden afgewisseld met antipersoneelsmijnen om een
oversteek van de Roer met mens en materieel te voorkomen. Ook probeert men met de
mijnenvelden een eventuele doorbraak vanuit Duitsland richting Roermond en het noorden
te vertragen.11 De mijnen die hierbij gelegd zijn, zullen nog veel slachtoffers veroorzaken,
zowel voor als na de bevrijding. Op 25 januari 1945 wordt er door het militaire gezag in
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Herkenbosch aan de burgerbevolking bevel gegeven om zich klaar te maken voor evacuatie
naar de noordelijke provincies, met name naar Friesland. Op 26 januari gaat de Grüne Polizei
de deuren langs om de burgers op te halen en af te voeren naar Brüggen om van daaruit verder te gaan. Veel burgers weigeren om te vertrekken en blijven verscholen in schuilkelders
en holen in het bos.12
Tijdens de frontperiode ligt Herkenbosch regelmatig onder zware artilleriebeschietingen.
Op iedere beweging in het dorp wordt door de Britse en later de Amerikaanse artillerie direct gereageerd met precisievuur. Ook vliegen er regelmatig vliegtuigen langs de Roer, met
als taak doelen aan te wijzen voor het geschut. Door de Herkenbosschenaren wordt dit toestel ook wel ‘de spin’ genoemd. Het leven van de achterblijvers speelt zich af in de kelders
onder huizen en in de ter bescherming gegraven schuilkelders. Ook de Duitse verdedigers
laten zich niet vaak boven de grond zien. Onder enkele huizen, onder andere aan de Vier
Gebroeders en aan de Stationsweg, bevinden zich verbandplaatsen om door granaatscherven of geweervuur verwonde soldaten te kunnen verzorgen.13 Door de uit de schuilkelders
terugkerende bewoners van een pand aan de Stationsweg wordt na de oorlog een vreselijk
tafereel ontdekt; overal liggen met bloed doordrenkt verband, bebloede uniformen en laarzen. De verdieping boven de kelder van het deels door inslagen zwaar beschadigde pand
ligt tot de ramen vol met stro in een poging eventuele inslaande granaten op te vangen.14
Beeldend voor de laatste oorlogsmaanden in Herkenbosch is ook het overlijden van de nog
jonge Pierre Frencken. Tijdens een van de beschietingen vlucht het gezin van Pierre de kelder in onder hun huis aan de Hammerstraat. Pierre weet de trap naar de kelder te bereiken
terwijl er achter hem een granaat inslaat. Hij wordt door een scherf van deze granaat op
slag gedood en wordt tijdelijk in de bietenkuil achter het huis begraven, gewikkeld in een
Duits tentzeil, omdat de dagelijkse gevaarlijke situatie het niet toelaat om hem naar het
kerkhof te brengen. Een tijd later wordt hij tenslotte toch begraven op het kerkhof, onder
begeleiding van enkele Duitse militairen.15 Op deze manier vinden ook veel andere dorpsgenoten een verschrikkelijke dood. Buiten burgerslachtoffers worden er ook geregeld Duitsers
slachtoffer van het granaatvuur. Sophie Thewissen, destijds vroedvrouw en verpleegster in
Herkenbosch, schrijft op 27 februari 1945 in haar dagboek: ‘Toen … bleef er een Duitse
soldaat dood voor mijn voeten, twee andere namen hem huilend mee. ’t Was trouwens een
hel gelijk, ’t regende granaten om me heen, ik dacht dat ik ieder moment getroffen werd,
achter op mijn schoen kreeg ik een splintertje, maar er gebeurde me niets’.16
Buiten de artilleriebeschietingen worden de Duitse stellingen rond het dorp tevens geregeld
aangevallen door geallieerde jachtvliegtuigen die bommen afwerpen, raketten afschieten en
vuren met boordwapens. Op 20 januari 1945 worden er bijvoorbeeld doelen in de Herkenbosscher Ohé en huizen aan de rand van het dorp aangevallen door Britse Typhoons. Hierbij worden 31 raketten afgevuurd en salvo’s gegeven met de boordwapens.17 Ook worden
Duitse geschutposities op de Meinweg en net over de grens aangevallen met raketten en
boordwapens, waarbij onder andere in de buurt van het klooster Sint Ludwig veel schade
wordt aangericht. Op 21 januari worden er tevens door 18 Boston bommenwerpers van no.
342 en no. 88 Squadron en 12 Mitchells van no. 226 Squadron artillerieconcentraties in het
Birgelerwald gebombardeerd met in totaal 67 stuks 500 lbs medium capacity bommen. Veel
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van de bommen die afgeworpen worden door 342 Squadron vallen ten westen en zuidwesten
van het doel, op de Meinweg, zonder schade aan te richten. De bommen die het no. 88 Squadron afwerpt, hebben echter dusdanige undershoot (te vroege afworp), dat deze op Wassenberg
vallen en hierbij grote schade aanrichten.18

Schade aan de St. Carolus Meisjesschool als gevolg van een voltreffer. (Fotocollectie A. en D. Beckers)

De oversteek van de Roer: Operation Grenade
De Duitsers realiseren zich medio februari dat de Amerikanen, die op dat moment de Britten aan de overzijde van de Roer hebben afgelost, waarschijnlijk zullen trachten de Roer
over te steken in Duitsland.19 De oevers van de op dat moment hoog staande rivier zijn aan
de Nederlandse zijde namelijk te steil en daardoor niet geschikt om tanks en ander zwaar
materieel over te zetten. Ook het terrein achter de rivier is aan de Nederlandse kant te ongunstig voor het inzetten van tanks. Daarom versterken de Duitsers de verdedigingswerken
langs de grens bij Rothenbach en verleggen troepen naar deze zijde.20
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De Duitsers merken tegen het einde
van februari dat het aantal Amerikaanse troepen aan de overzijde van
de Roer in Duitsland in sterke mate
toeneemt. Deze bouwen op dat moment een troepenmacht op om definitief door de verdediging aan de
noordzijde van de rivier te breken
en door te stoten richting de Rijn en
uiteindelijk het centrum van Duitsland. Op 20 februari wordt het dorp
rond 11.00 uur opgeschrikt door een
enorme knal. Als de inwoners van
Herkenbosch naar buiten kijken,
ontbreekt er iets aan de horizon; de
kerktoren staat er niet meer.21 Deze
is door de Duitsers opgeblazen om
te voorkomen dat als de Amerikanen hun aanval inzetten, de toren gebruikt kan worden als uitzichtpunt
voor artilleriespotters of kan worden
benut als oriëntatiepunt voor het geallieerde geschut. Zodoende proberen
de Duitsers hun toekomstige aftocht
te beschermen tegen artillerievuur.

Restanten van de opgeblazen kerk te Herkenbosch.
(Fotocollectie A. en D. Beckers)

In de vroege ochtend van 23 februari 1945 brak uit het niets een enorm geweld los langs de
oevers van de Roer. Meer dan 2.000 kanonnen van het Amerikaanse 9de Leger openden het
vuur op de Duitse verdedigers van het Roerfront tussen de Nederlandse grens en Düren,
de grootste concentratie artillerie van de Tweede Wereldoorlog aan het westfront tot dan
toe. Voor elke negen meter front was er één kanon beschikbaar. Alleen al door één divisie
werden er bij deze inleidende beschieting meer dan 25.000 granaten afgevuurd.22 Ook op
Herkenbosch en omgeving vielen granaten. Na een beschieting van drie kwartier vertrokken de eerste bootjes met Amerikaanse militairen naar de noordoever van de Roer. Ook naar
Herkenbosch wordt een kleinschalige gewapende patrouille gezonden. De Tagemeldung van
de Oberbefehlshaber West meldt (na vertaling door de auteur): ‘Na een sterke artillerievoorbereiding ging de vijand in de ochtenddauw aan het front tussen Linnich en Düren over tot
een grootschalige aanval. Aan de Roer worden bij Herkenbosch, Vlodrop, End en Kempen
lokale aanvallen afgeslagen’.23 Operation Grenade was hierbij officieel van start gegaan.
Deze operatie was oorspronkelijk gepland om direct te volgen op Operation Veritable, het
Canadees offensief door het Reichswald bij Kleve, en hierop aan te sluiten. De Duitsers
trachtten dit echter te voorkomen door de Roerdammen in de Eifel op te blazen. Hierdoor stond het water te hoog om een succesvolle oversteek van de rivier te garanderen.
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Daarom werd besloten om de operatie uit te stellen tot 17 februari. Op die datum werd
verwacht dat het water reeds gezakt zou zijn. Dit bleek echter niet het geval te zijn en
men stelde opnieuw uit. Op 23 februari ging het offensief daadwerkelijk van start en het
verliep succesvol. Op de eerste dag waren de Amerikanen op sommige plekken reeds twee
kilometer over de Roer doorgedrongen.24 De operatie werd onder de naam Air Grenade
tevens voorzien van directe luchtsteun, waarbij ook doelen rond het dorp vanuit de lucht
werden aangevallen.25
De laatste gevechten en de bevrijding van Herkenbosch
Nadat de eerste berichten over de Amerikaanse doorbraak bij de leiding van de 176. Infanterie-Division waren binnengekomen, werden er nog meer Duitse troepen naar de grens
verlegd om een aanval in de richting van Roermond te kunnen opvangen. Men trachtte
zodoende een gestrekte verdedigingslinie op te werpen tussen Roermond en Niederkrüchten.26 Een door de Britten onderschept Duits bevel toont aan dat het 1219. Grenadier-Regiment rond deze tijd verlegd zou worden naar het noordoosten en afgelost zou worden door
Fallschirmjäger om de verdediging enige cohesie te geven. Volgens verschillende bronnen
heeft deze aflossing echter niet plaatsgevonden toen de Amerikaanse aanval in de richting
van Roermond doorgezet werd.27
Op 28 februari was het dan zover voor de verdedigers bij Rothenbach. Na aanvankelijk
Wassenberg en Birgelen met enige tegenstand te hebben bevrijd, bereikte het Amerikaanse
134th Infantry-Regiment, onderdeel van de 35th Infantery Division, en het 784th Tank Battailon, bestaande uit louter donkere Amerikanen, het kruispunt net achter de grens bij
Rothenbach.28 Na een kort vuurgevecht en opgeschrikt door het vuur van de Shermantanks
trokken de Duitsers zich terug van Rothenbach in de richting van Herkenbosch. Bij de
haastige terugtocht lieten ze bijna alle uitrusting en munitie achter. Inmiddels had het
137th Infantry-Regiment Vlodrop-Station bevrijd en groef zich hier in voor de nacht.29
Het 134th Infantry-Regiment werd bij Rothenbach afgelost door de 35th Reconaissance Troop.
Deze schoof dezelfde avond het eerste peloton naar voren om te proberen Herkenbosch in
te nemen. Zes mijnenvelden doorkruisend bereikte het peloton uiteindelijk de rand van
het dorp, alwaar het direct onder vuur kwam te liggen van Duitse mitrailleur- en geweersalvo’s. In de nacht volgde er een chaotisch vuurgevecht waarbij tenminste enkele Duitsers
gesneuveld zijn. Op de Stationsweg vond bijvoorbeeld een Duitse militair de dood toen
hij door een Amerikaanse kogel in zijn hoofd geraakt werd. Ook is tijdens deze nacht de
spiritusfabriek aan de rand van Herkenbosch onder vuur genomen door de boordkanonnen
van Amerikaanse tanks. Door de onoverzichtelijkheid van het gevecht is het eerste peloton,
inmiddels ondersteund door het tweede, teruggetrokken naar de rand van het dorp zonder
eigen dodelijke slachtoffers achter te laten. De Duitsers trokken zich die nacht haastig terug
in de richting van Melick. Hierbij reed een kar met twee Duitsers op een eigen mijn met
fatale gevolgen voor de beide soldaten.30
Op 1 maart om 16.00 uur begon het eerste peloton met het uitkammen van het dorp, terwijl
het tweede een omtrekkende beweging maakte in de richting van Melick. Nadat definitief
62

jaarboek

47 - roerstreek 2015

bleek dat de Duitsers Herkenbosch verlaten hadden, werden de taken van het eerste peloton
overgenomen door een eenheid die op dat moment in reserve zat. Alle wegen die het dorp uit
leidden in de richting van Melick en Roermond lagen bezaaid met mijnen en obstakels.31 Ook
de bekende Vier Gebroeders, de vier enorme bomen aan de rand van het dorp, waren door de
Duitsers reeds op 27 februari opgeblazen om als anti tankobstakel te dienen.32

De op een antitankmijn gelopen jeep in de Stationsweg. (Fotocollectie H. Levels)
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Stuart tanks in Herkenbosch op 1 maart 1945. (Fotocollectie H. Levels)

Tussen Melick en Herkenbosch moest de 35th Reconaissance Troop zestien mijnenvelden ontwijken. Eenmaal aangekomen in Melick bleek dat de Duitsers dit dorp ook reeds verlaten hadden. De Amerikaanse 35th Infantry-Division zou dezelfde dag nog Venlo bevrijden.
De bevrijding van Herkenbosch was hierbij een feit. Mevrouw Thewissen-Moors, destijds
woonachtig in de huidige Dr. Biermansstraat, omschrijft dit moment als volgt: “Ineens was
alles stil. Mijn vader ging de kelder uit om voorzichtig te kijken wat er aan de hand was.
Even later kwam hij terug en zei: Alles ademt vrede. Toen wij na een tijdje ook naar boven
durfden, zagen wij de eerste bevrijder op zijn hoede de straat door lopen. Zijn laarzen klonken veel zachter dan de Duitse die wij inmiddels gewend waren. Wij vroegen hem of hij een
Tommy was, waarop hij verbolgen reageerde en zei: No! American! Hij gebood ons om weer
terug de kelder in te gaan. Ondanks dat we veel meegemaakt hadden, werden we overvallen
door vreugde.”33 Na meer dan een maand gebulder zwegen de kanonnen.
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Na de bevrijding
Er heerste uitzinnige vreugde bij de inwoners van Herkenbosch. Enkele weken later kwamen de geëvacueerden terug uit het noorden. Wat zij aantroffen was een ravage. Vrijwel alle
huizen hadden voltreffers te verduren gekregen en de straten lagen vol met puin en munitie.
Zelfs nu nog worden er geregeld blindgangers en mijnen aangetroffen. Zo is er in 1999
nog een 500 ponder vliegtuigbom aangetroffen op de Schaapsweg en zijn er meer dan 200
meldingen van munitievondsten binnengekomen bij de Explosieven Opruimingsdienst sinds
de jaren zeventig.34 Buiten materiële schade waren er ook veel slachtoffers te betreuren:
tenminste achttien burgerdoden, waaronder drie in Auschwitz vermoorde joden; tenminste
zeven door de Duitsers gedode Oost-Europese dwangarbeiders; minimaal veertien gesneuvelde Duitse militairen en 27 omgekomen bemanningsleden van rond het dorp neergestorte
geallieerde vliegtuigen. Verder werd de Amerikaanse militair Blatt een dag na de bevrijding
slachtoffer van een antitankmijn aan de Stationsweg. Hij raakte hierbij zeer zwaar gewond
en werd in eerste instantie voor dood gehouden en afgevoerd. Mevrouw Schmitz-Peeters
vertelt hierover: “Mijn moeder en zuster waren net vertrokken om melk te halen een eindje
verderop. Ineens hoorden we een enorme klap en zagen we een stofwolk opstijgen boven de
huizen. We waren doodsbang dat ze op een mijn gelopen waren, maar gelukkig zagen we ze
vrij snel ongeschonden verschijnen. Er bleek een Amerikaanse soldaat met zijn jeep op een
mijn gereden te zijn. We dachten dat hij dood was, want hij werd door andere Amerikanen
in één van onze gordijnen gewikkeld en afgevoerd. Zijn spullen hebben na de oorlog nog
een hele tijd bij ons op zolder gelegen.”35
Na de bevrijding van Herkenbosch, Melick en Roermond werd Venlo op dezelfde dag
reeds zonder tegenstand ingenomen. Het Elmpterwald werd gezuiverd door Amerikaanse
eenheden die samengesteld waren als Taskforce onder Taskforce Byrne. Hierbij werd lichte
tegenstand geleverd door jonge fanatieke Fallschirmjäger. Ter hoogte van Tetelrath, vlak
over de grens, werd er door elementen van de 183. Volksgrenadier-Division een provisorische verdediging opgeworpen waardoor de als pantserspits doorstotende Amerikaanse 8th
Armoured Division nog aanzienlijke verliezen heeft geleden. De 183. Volksgrenadier-Division werd hierbij echter zelf dusdanig gedecimeerd, dat deze ondergebracht werd bij de tot
Kampfgruppe omgevormde 176. Infanterie-Division. De door Operation Grenade teruggeslagen eenheden werden uiteindelijk vrijwel allemaal volledig vernietigd in de Ruhrkessel.36
Noten
1 P.E. Schramm, Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 1944-1945, Teilband I
(Radolfzell 1982), 379 en Bundes-Militärarchiv Freiburg (BMA), inv. nr. ZA1/987.
2 BMA, inv. nr. ZA1/884.
3 De bevelvoerend generaal van de XII SS-Armee-Kommando zegt hierover (na vertaling
door auteur): ‘Het kenmerk van de gevechten achter de Roer … was het starre vasthouden aan elke meter grond, de onmogelijkheid van strategisch terugvallen … Door
deze gevechtshandelingen namen de verliezen van de vijand toe, maar de eigen troepen
werden zelf ook sterk getroffen en hierdoor werd hun regeneratiemogelijkheid ernstig
beperkt’. BMA, inv. nr. ZA1/1103.
4 Zie H. Kramp, Rurfront 1944/45 (Geilenkirchen 1981).
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