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                 N I E U W S B R I E F   
 

     V E T E R A N E N C A F É   D E  L I E M E R S                                         

20-10-2012 we hadden weer een bijeenkomst, een gemoedelijke bijeenkomst maar 

ook een belangrijke bijeenkomst. 

Het ging over het voortbestaan van het veteranencafé, de openings rede werd door 

Nico gedaan met de vraag of we ondanks de strubbelingen nog wel behoefte hadden/ 

hebben om door te gaan met het veteranencafé. 

Na wat over en weer gepraat kwam de belangrijke vraag of dat we dit nog wel wilden. 

Daarbij werd wel om uw medewerking gevraagt om de werkgroep te komen onder-

steunen. ( aktief dan wel ), ik hoop dan ook dat er werk van gemaakt wordt. 

Ik zelf blijf dit blaadje schrijven en zal ook proberen om zelf wat te kunnen gaan doen 

ter ondersteuning van de werkgroep. 

Na afloop van dit seriueze gedeelte was het nog gezellig nakeuvelen onder het genot 

van een hapje en drankje.                                                               

 

Tja, en wat heeft dit nummer weer te bieden? Ha”  dat zal ik u allen eens even vertellen, een mooi stukje over de slag 

In het Hurtgenwald. Een massale slachting onder de Geallieerde soldaten als ook onder de Duitse soldaten. 

Over het hoe en waarom dat zullen jullie zelf moeten lezen en ik denk dat jullie daar geen probleem van maken. 

Ook een stuk over het duel tussen twee sluipschutters. ( Stalingrad ) 

Wat mijn vraag aan jullie is, is vertel ook eens wat over jullie belevenissen , maakt niet uit wat je gedaan hebt tijdens 

jullie uitzending .  Stuur het eens op naar mij zodat ik hierover een stukje zou kunnen schrijven, ( need more input ). 

We zien elkaar telkens op de bijeenkomsten maar ik weet nog maar weinig over bijvoorbeeld: Nederlands-Indië ,Nieuw 

Guinea, Bosnië, Cambodja enz. 

Dus laat wat van jullie horen, mijn e-mail adres staat  op de laatste pagina. 

Voor de rest geld: probeer nog andere veteranen over te halen om ook eens langs te komen tijdens de bijeenkomsten. 

Ik wens jullie allen veel lees plezier en zie jullie graag weer bij de volgende bijeenkomst. 

 

Ik groet u:                                                                                                                                                             Paul 
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                                                                                             Voorwoord 

Er zijn verhalen waarbij meer dan een halve eeuw verstreken moet zijn om verteld te kunnen worden. Herinneringen en verbitterd-

heid dienen de kans te hebben gehad om te vervagen. Diegenen die erbij betrokken waren, moeten tot de geschiedenis zijn gaan 

behoren. Het verhaal van de gevechten in en om het Hürtgenwoud is een dergelijk verhaal.  

Lees het, niet enkel voor uw plezier, maar ook en vooral om de mannen te herdenken, die voor hun opofferingen en hun daden 

nimmer werden geëerd.                                                                      

Het Hürtgenwoud beslaat ongeveer 50 vierkante kilometer en ligt ten zuidoosten van Aachen, dicht tegen de Belgische grens. Het 

werd beschreven door diegenen die er tijdens WO II waren, als een akelige en vreemde plek. De bijna 30 meter hoge sparrenbo-

men, met hun dichtbegroeide kruinen, gaven dit woud, zelfs tijdens de dag, een sombere aanblik. Het ontlokte, bij gevoelige man-

nen, een toestand van somberheid en depressiviteit. Het was zoals een groene spelonk die voortdurend water drupte. De onderste 

dennentakken die verweven waren met elkaar, hadden tot gevolg dat men zich constant moest bukken. Ingevolge de dichte be-

groeiing van de dennenkruinen bereikte er maar weinig zonlicht de grond, waardoor deze van begroeiing verstoken bleef. In deze 

duisternis moest men zich voortbewegen door een mengeling van hagel, sneeuw, regen, koude, mist en tot kniehoogte reikende 

modder. Dit was het decor voor een van de meest tragische gevechten tijdens WO II.  

Na de oorlog berichtte de Duitse Generaal Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorff : "Ik was betrokken in lange campagnes aan het 

Russische oostfront en aan andere fronten. Ik ben van mening dat de gevechten in en om het Hürtgenwoud de hevigste waren die 

ik heb meegemaakt". Nochtans waren de Duitsers verheugd dat de Amerikanen hun volle gewicht in de strijd gooiden in het Hürt-

genwoud. Hun voorafgaande artilleriebeschietingen en hun suprematie in de lucht zouden van weinig tel zijn in dit woud. Tot genoe-

gen van de Duitsers was het woud van weinig militaire betekenis. Mocht het evenwel worden ingenomen door de Amerikanen, dan 

kon de Roervallei door de Duitsers onder water worden gezet, omdat deze het stroomdebiet van de Roerdammen konden regelen. 

De geallieerde opmars zou dan aan de Roer rivier voor meerdere dagen tot staan worden gebracht. Het was een strijd die de Duit-

sers niet konden verliezen. Zowel Amerikanen als Duitsers, die hier vochten, deelden dezelfde ellendige condities: voortdurend 

blootstelling aan vijandelijk vuur, dagelijkse gevechten zonder afgelost te worden, weinig steun van artillerie, doorweekt van de 

regen zonder kans op droge kleren. Als hopeloos in de steek gelatenen konden ze weinig anders doen dan stand houden en ster-

ven in hopeloze berusting. Vreemd genoeg had de helft van de Amerikanen die hier vochten Duits-Amerikaanse voorvaders, het-

geen betekende dat ongeveer driekwart van al diegenen die in het Hürtgenwoud vochten, Duitsers of van Duitse origine waren.  

Als de Amerikaanse troepen, die voordien in Sicilië, Italië, Normandië en Holland hadden gevochten, uiteindelijk het woud verover-

den, zeiden ze dat ze nooit iets hadden gezien dat kon vergeleken worden met deze gebeurtenissen. De enorme hoeveelheid ver-

woest militair materieel en het groot aantal slachtoffers maakte het gevecht om het Hürtgenwoud uniek. Zij refereerden ernaar als 

"Death Valley". Hetgeen de Britse stafofficier zei na een bezoek van het slagveld aan de Somme tijdens WO I, kon ook hier gelden. 

Hij riep uit: "Allemachtig, hebben we echt mannen hierin gestuurd om te vechten?" De soldaten die aan Amerikaanse kant vochten, 

waren hogeschool afgestudeerden van de lichtingen 1942, 1943 en 1944.  Ze moesten ten strijde trekken nadat de lichtingen van 

1940 en 1941 zich een weg gevochten hadden tot aan de Duitse grens, maar dan uitgedund en onderbemand bleken om de strijd 

verder te zetten. Onder deze, voor het merendeel nog tieners, bevonden zich onder meer: kampioenen van hogeschool voetbal-

teams, preases, enkele die hadden gezongen in lenteconcerten, uitblinkers in chemie, jongens van rijkelui en slimmeriken. Er wa-

ren sergeanten met hogeschool diploma's en soldaten die afgestudeerd waren aan de prestigieuze universiteiten van Yale en Har-

vard. Amerika zond zijn beste jongeren uit om de Duitsers te gaan verslaan. Deze jongeren kwamen uit alle delen van de Verenigde 

Staten en uit de belangrijkste etnische groepen, met uitzondering van de Afrikaans - Amerikaanse en de Japans - Amerikaanse. 

Ingevolge het toenmalige legerstandpunt werden deze 2 groepen niet in de strijd geworpen.  

De opleiding die deze jonge mannen hadden gekregen was fysisch zwaar, maar uitermate kort op het vlak van leiderschap en tac-

tiek; uitdagingen waarmede jonge officieren zouden geconfronteerd worden. De Britse generaal Horrocks, maakte als een van de 

weinige generaals een verrassingsbezoek aan eenheden van de 84-ste divisie, die aan het front gelegerd waren. Hij beschreef deze 

jonge mannen als: "een indrukwekkend product van de Amerikaanse opleidingsmethoden, waarbij divisie na divisie compleet en 

volledig uitgerust is. De divisies waren samengesteld uit uitstekende, goed opgeleide, dappere en taaie jonge mannen". Niettemin 

dacht hij dat het teveel gevraagd zou zijn om deze "groentjes" te laten penetreren in de sterke Duitse verdedigingslinie, om daarna 

het hoofd te kunnen bieden aan tegenaanvallen van eersteklas Duitse divisies. Hij was geschrokken van het feit dat Amerikaanse 

divisie en korpscommandanten en hun staven nimmer het front bezochten. Hij was uitermate verontrust wanneer hij vernam dat de 

manschappen zelfs geen warm eten van achter het front kregen bedeeld, dit in tegenstelling tot vooruitgeschoven posities van 

Britse eenheden. Hij rapporteerde dat zelfs bataljoncommandanten de frontlijn niet bezochten. Oudere bevelvoerende officieren en 

hun staf waren onvoldoende op de hoogte wat zij hun soldaten bevalen. Zij baseerden hun beslissingen op kaarten en meldingen 

die zij over zender en telefoon ontvingen. In tegenstelling tot de compagnie- en pelotonleiders, die in het beste geval wekelijks dien-

den vervangen te worden, of in sommige gevallen zelfs dagelijks, sneuvelden er weinig stafofficieren. Ten gevolge hiervan bleven 

de stafofficieren op dezelfde post en bleven zij slechte bevelen geven.  
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Nadat Capt. John O'Grady van het Ninth Army's Historical Section, eind november 1944, het Hürtgenwoud bezocht had, zond hij het 

volgende memorandum aan het Negende leger: "Op 23 november voerde het bataljon een aanval uit op superieure eenheden van 

het Duitse leger, die zich op excellente posities hadden ingegraven. Het enige wat het hogere commando bijdroeg aan de strijd was 

druk. Niemand weet waar die druk ontstond, misschien bij het Corps, misschien bij het Leger. Het resulteerde in nodeloze slachtof-

fers". O'Grady was furieus: "Tactiek en manoeuvres op bataljon- of regimentniveau waren opvallend afwezig. Het kwam blijkbaar bij 

niemand op, dat het plan misschien verkeerd was. Liever werd de schuld gelegd bij peletoncommandanten en bij de soldaten die 

het gevecht leverden. De compagnieën gingen de strijd in tegen de bunkers van de Siegfriedlinie, gewapend met handgranaten en 

geweerkogels. De 84-ste divisie trok ten strijde tegen de meest besproken verdedigingslinie in de moderne oorlogsvoering, met als 

enkel gegeven, de briefing door de gevechtsofficiers." Het betrof de uitstekende jongeren van de Amerikaanse hogescholen van de 

lichtingen 1942, 1943 en 1944 en terwijl 50.000 Duitse soldaten, tijdens deze periode, wegens desertie werden terechtgesteld, 

werd er slechts 1 Amerikaan voor hetzelfde vergrijp geëxecuteerd. Dit drukt op verbazende wijze, de toewijding en het patriottisme 

uit, van deze manschappen. 

Dat deze toewijding en het patriottisme zo vaak miskend en nooit werd ingezien, zelfs tot op vandaag, stemt tot zwaarmoedigheid. 

Zij behoren zeker tot de groep van Amerikanen waarvoor men een traan zou laten. 

                                                                                          De Slag 

De slag begon op 19 september 1944 toen de 3rd Armored Division en de 9th Infantry Division het Hürtgenwoud binnentrokken. 

De luitenanten en kapiteins zouden spoedig ervaren dat de bevelvoering en de controle van formaties groter dan een peloton, bijna 

een onmogelijke zaak was. Troepen die slechts enkele meters van elkaar verwijderd waren konden elkaar niet zien. Er waren wei-

nig open plekken, enkel smalle brandgangen en bospaden. Kaarten waren zo goed als onbruikbaar. Toen de Duitsers, die veilig in 

hun bunkers zaten, de GI's zagen naderen, riepen zij de hulp in van reeds opgestelde artillerie, die granaten afschoten waarvan het 

ontstekingsmechanisme zodanig was afgesteld dat deze in de boomtoppen explodeerden. Als men in een reflex als dekking op de 

grond dook, zoals dat bij training was aangeleerd, stelde men zich bloot aan een regen van gloeiende stukken schrapnel en ver-

splinterd hout. Spoedig leerde men dat de enige manier om de ontploffende granaten te overleven er in bestond uit het omhelzen 

van een boomstam. Op deze manier waren enkel hun stalen helmen rechtstreeks blootgesteld aan het gloeiend schrapnel en ver-

splinterd hout dat naar beneden schoot.  

 

Zonder luchtsteun en met slechts beperkte artilleriesteun, moesten de GI's het opnemen tegen enkeldiepe modder, ontelbare mij-

nen en een goed ingegraven vijand. Het gevecht werd uitgevoerd door infanterie-eenheden die tijdens de schermutselingen dieper 

en dieper het woud binnendrongen. Zij hadden enkel machinegeweren en lichte mortieren tot hunner beschikking. Voor de GI's was 

dit rampzalig. Tijdens de gevechten in de maand september 1944, verloor de 9th and 2nd Armored Divisions, 80 % van hun frontlij-

neenheden, waarbij ze bijna geen terrein wonnen. "Breek het gevecht af", was het enige wat de GI's aan de generaals wilden zeg-

gen. De generaals schudden evenwel het hoofd en gaven het bevel aan te vallen. Op 2 november 1944 werd de 28th Infantry Divi-

sion in de strijd geworpen. De 28th was de Pennsylvania National Guard en werd de "Keystone Division" genoemd, hierbij refere-

rend naar het rode keystone embleem dat op de schouder van hun uniform was aangebracht. Er sneuvelden zo veel manschappen 

van de Pennsylvania National Guard dat de Duitsers besloten hun naam te veranderen in "Bloody Bucket Division" omdat de key-

stone een beetje leek op een emmer. Het was een hel als het 28th voorwaarts probeerde te stoten. Vanuit hun bunkers vuurden de 

Duitsers een regen van kogels en mortiergranaten af, die uit hun machinegeweren, geweren, kanonnen of mortieren kwamen. De 

GI's raakten verstrikt in prikkeldraad en mijnenvelden, waardoor zij niet meer vooruitkwamen en tot staan werden gebracht. Gedu-

rende 2 weken bleef het 28th doorvechten, zoals hun was bevolen. 

 Op 5 november gaf de divisie de opdracht om met tanks via het Kall pad 

(Kall Trail) op te rukken. Maar, zoals gebruikelijk, had geen enkele stafof-

ficier het terrein verkend. In feite was het Kall pad een smal modderig 

pad dat bergafwaarts naar het riviertje de Kall liep en van daaruit 

bergopwaarts naar het dorp Kommerscheidt. Het pad was geblokkeerd 

door boomstammen en uitgevallen tanks. De aanval leverde nog meer 

zware verliezen op. De luitenanten van de 28th bleven evenwel de strijd 

leiden. Op 13 november waren alle officieren van de rifle companies 

gedood of gewond. De meeste van hen moesten de leeftijd van 20 jaar 

nog bereiken. In het totaal leed het 28th in het Hürtgenwoud 6.184 ge-

vechtsslachtoffers, 738 gevallen van loopgravenvoet (trench foot) en 

620 gevallen van uitputting ingevolge de onophoudelijke strijd (battle 

fatigue). Deze cijfers betekenden dat vrijwel iedere frontlijnsoldaat een 

slachtoffer was. In weze was het 28th weggevaagd.  

                                                                               slag in het Hurtgenwald 
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Desondanks bleven de generaals Bradley en Hodges vastbesloten het Hürtgenwoud in te nemen. Nu het 28th was geëlimineerd 

wierpen zij de 4th Infantry Division in de strijd. Deze divisie had sinds de landing op Utah Beach, op 6.6.1944, het voortouw geno-

men en had sindsdien in talloze gevechten verwikkeld geweest. Er bleven niet veel meer veteranen van het eerste uur over, de 

meesten waren gesneuveld of gewond geraakt. Hier in het Hürtgenwoud werd de 4th Infantry Division gevraagd zich in de strijd te 

werpen, met opnieuw bloedvergieten tot gevolg. Tussen 7 november en 3 december verloor de 4th Infantry Division 7.000 man, of 

ongeveer 10 man per compagnie per dag. "Vervangingen stroomden toe om de verliezen te compenseren, maar Hürtgens appetijt 

naar slachtoffers was groter dan de mogelijkheid van het leger om nieuwe troepen te leveren". Luitenant Wilson stelde een verlies 

in zijn compagnie vast van 160 % van de ingelijfde manschappen. "Wij vingen aan met een volledige compagnie van ongeveer 162 

man en verloren er ongeveer 287". Sergeant Mack Morris was er met de 4th en rapporteerde: "Hürtgen had zijn brandgangen, die 

juist breed genoeg waren om 2 jeeps te laten passeren, zij waren ondermijnd en lagen onder vuur van machinegeweren. Er lag om 

de acht passen een mijn en dit 5 km. lang. De wegen in het Hürtgenwoud waren versperd. De Duitsers fabriceerden wegversperrin-

gen d.m.v. omgezaagde bomen. De bomen werden links en rechts van de weg omgezaagd, op zodanige manier dat hun kruinen 

met elkaar verweven op de weg terecht kwamen. Daarna werden ze ondermijnd en werden er booby traps op aangebracht. Hierna 

richtten ze hun artillerie en hun mortieren erop waarna ze, bij het minste geluid van ontruimingsmanschappen, het vuur openden". 

Nadat de 4th Infantry Division aan gevechtskracht had ingeboet, wierp de First Army het 8th Infantry Regiment in de strijd. Op 27 

november omsingelden ze het stadje Hürtgen, hetgeen oorspronkelijk het objectief was geweest toen de strijd in het Hürtgenwoud 

half september begon. Lt. Paul Boesch van Company G, 121st Infantry kreeg het bevel het stadje in te nemen. Bij het aanbreken 

van de dag op 28 november plaatste Boesch een van zijn luitenanten op de linkerzijde van de weg die naar Hürtgen leidde, waarbij 

hijzelf de rechter kant voor zijn rekening nam. Toen hij het signaal gaf, chargeerde Company G. "Het was een echte heksenketel", 

wist hij zich te herinneren. Eens weg uit het verdoemde woud waren de mannen vol vechtlust.  

Boesh beschreef het als: "een wild, verschrikkelijk, ontzagwekkend ding. We vochten ons al schietend of gebruik makend van de 

bajonet of al knuppelend, een weg van het ene huis naar het andere. Handgranaten vlogen door de lucht, vuren knetterden, hui-

zen links en rechts van de weg stonden in brand waarbij er zich een verstikkende rook ontwikkelde. Stof, rook en kruitpoeder vul-

den onze longen en deden ons kuchen, hoesten en spuwen. Automatische machinegeweren ratelden en hevige barrages van mor-

tieren en artillerie kwamen over ons heen. De doden en gewonden, mannen in uniform van beide zijden, lagen bij iedere bocht in 

groteske houdingen verspreid." Luitenant Paul Boesh werd later die avond door een Duitse artilleriegranaat gewond en naar een 

hospitaal in de V.S. afgevoerd. Hij zou een van de weinigen zijn die nog verslag kon uitbrengen van de gevechten. 'Dode mannen, 

geen verhalen'. De 8th Division geraakte niet ver buiten het dorp voordat ze aan gevechtskracht had ingeboet. Een stafofficier van 

het regiment bezocht het front en rapporteerde: "De manschappen van dit bataljon zijn fysisch uitgeput. De moraal en de wil om te 

vechten zijn aanwezig; de mogelijk om te vechten is evenwel verdwenen. Deze manschappen hebben gedurende 4 dagen gevoch-

ten zonder te hebben geslapen en de laatste nacht moesten ze zonder bescherming tegen de weersomstandigheden, doorbren-

gen in open veld. Zij rillen van de kou en hun handen zijn zo verstijfd, dat ze elkaar moeten helpen met hun uitrusting. Het is mijn 

vaste overtuiging dat iedere soldaat, die zie zich hier bevindt, langs medische weg, moet geëvacueerd worden". Velen leden aan 

loopgravenvoet, allen waren verkouden of erger en velen hadden buikloop. 

De tijd was rijp om een andere divisie in strijd te brengen. De 2nd Ranger Battalion werd in stelling gebracht. Deze had roemrijk 

tijdens D-Day gevochten op Omaha Beach en had doorheen Normandië strijd geleverd, waarbij het ongeveer 100% aan verliezen 

had geleden. De kern van deze strijdmacht, die vanaf het strand door Lt. Col. James E. Rudder was geleid, was evenwel nog aan-

wezig. Het bataljon werd bij de 28th Division in het Hürtgen gevoegd en naar het front gestuurd. Onmiddellijk vielen er slachtoffers 

ten gevolge van mijnen en artillerie. De manschappen zaten in hun schuttersputten terwijl ze zwaar onder vuur lagen. Op 6 decem-

ber kregen ze als order Heuvel 400 (genoemd naar zijn hoogte in meters), net ten oosten van Bergstein, in te nemen. Deze heuvel 

was aan de oostzijde van het Hürtgenwoud gelegen en was daarom een belangrijk objectief van de campagne. 

  

De heuvels waren een ideaal observatiepunt omdat zij het hoogste 

punt waren in een golvend gebied, dat bestond uit een mix van 

landbouwgrond en bossen. De Duitsers maakten er zo efficiënt 

gebruik van, dat noch GI's, noch voertuigen zich overdag konden 

verplaaten. Bij de minste beweging vuurden de Duitsers met hun 

mortieren en 88 mm. geschut.  

Het Amerikaanse Eerste Leger had vier divisies in de strijd gewor-

pen om Heuvel 400 te veroveren. Maar iedere aanvalspoging werd 

door de Duitsers afgeweerd. Meer bloed zou vereist zijn. 

                                                slag in het Hurtgenwald 
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Met de bajonet op het geweer en gebruikmakend van de duisternis, begaven de Ranger compagnieën A, B, C, D, E en F zich naar 

de voet van de heuvel, klaar om bij het ochtendkrieken toe te slaan. Sgt. Bill Petty, die zich op D-Day had onderscheiden, herinner-

de dat: "de spanning bouwde zich op, tot op het punt van losbarsten." Bij dageraad, riep hij: "Laten wij die bastaarden te grazen 

nemen!" en vurend vanaf de heup, leidde hij de Rangers toen deze de heuvel op chargeerden. Sgt. Bud Potratz herinnerde zich dat 

hij riep: "Hi ho, Silver!" Het was erger dan op D-Day, maar de Rangers hadden de Duitsers bij verassing te grazen kunnen nemen en 

ondanks het feit dat de Duitsers die dag uitstekend slag leverden, waren zij niet goed genoeg. Toen Sgt. Petty de top van de heuvel 

bereikte, trof hij "een situatie van opperste verwarring" aan. Samen met een andere Ranger (Anderson genaamd), besloop hij de 

hoofdbunker en hoorde binnenin de Duitsers. Zij duwden de deur open en gooiden twee handgranaten naar binnen. Juist op het 

ogenblik dat zij de bunker wilden binnenstormen en met hun vlammenwerper onder handen konden nemen, ontplofte er op enkele 

meters een artilleriegranaat -- de Duitsers vuurden op hun eigen stellingen. De ontploffing blies Anderson in de armen van Petty. 

Anderson was op slag dood, als gevolg van een groot stuk schrapnel dat recht zijn hart had doorboord. 

Sgt. Petty had de ongewone maar tezelfdertijd uiterst trieste ervaring, dat een andere Ranger die ook Anderson heette (broer van 

de Anderson die zopas in zijn armen was gestorven) door Duits vuur werd getroffen en binnen het uur, eveneens in zijn armen over-

leed. Koste wat kost waren de Duitsers niet van plan de heuvel prijs te geven. Omstreeks 9u30 die dag begon de eerste van vijf 

tegenaanvallen. Zij maakten hierbij gebruik van machinegeweren, burp guns, geweren en steelgranaten (potato masher grenades). 

Op de top van de heuvel ontstonden lijf aan lijf gevechten, hierbij werd vaak gebruik gemaakt van bajonetten.  

Veldmaarschalk Model beloofde IJzeren kruisen en twee weken verlof, aan eenieder van zijn manschappen , die de heuvel zou 

weten te heroveren. De Duitsers zetten alles in wat ze maar hadden. Aan Amerikaanse kant herinnerde Ranger Lt. Lomell: "het was 

10 Duitsers tegen 1 van ons. Wij hadden geen bescherming. Ononderbroken kregen we tonnen schrapnel over ons. Honderden 

geweersalvo's kregen we te slikken". Op een bepaald ogenblik zag Lt. Lomell zijn pelotonsergeant, Ed Secor, "zonder munitie en 

ongewapend , twee machinegeweren van Duitse gewonden buit maken. Van pure frustratie viel hij daarna, schreeuwend en tie-

rend, een grote Duitse patrouille aan. De weinig resterende mannen van zijn peloton snelden ter hulp en samen drongen zij de 

Duitsers terug bergafwaarts".  

Voor zijn manschappen was Lomell een legende door wat hij presteerde op D-Day, maar in 1995 berichtte hij: "6 juni 1944 was niet 

mijn langste dag maar 7 december 1944 was mijn langste en miserabelste dag op aarde, sinds de voorbije 75 jaar."  

 

Toen de getalsterkte van de Rangers afnam en de munitie opraakte, schoot de Amerikaanse artillerie ter hulp. Tijdens de nacht 

bereikten munitiedragers de top en brachten de gewonden op draagberries naar beneden. Lt. Lomell was een van de gewonden, 

vandaar dat hij het overleefde en hij het gebeuren kon navertellen. De samengebundelde kracht van de drie compagnieën die op 

de heuveltop overbleven, bestond uit 5 officieren en 86 man. Juist na zonsondergang beschoten de Duitsers de heuvel met zodani-

ge intensiteit, dat het geluid van een explosie het geluid van een andere aanvliegende granaat overstemde. Maar terwijl de Duit-

sers de heuvel met infanterie bestormden, dwong een combinatie van Amerikaans artillerie- en geweervuur hen terug. Laat op de 

avond van 8 december werden de nog overlevende Rangers afgelost door een infanterieregiment en een antitank bataljon. De Ran-

gers hadden voor 90% verliezen geleden. Opnieuw zouden de verliezen aangevuld worden, waarbij nog een fractie van de oorspron-

kelijke manschappen zou deel uitmaken van het nieuwe Ranger bataljon. 

 De Duitsers ondernamen nog verschillende pogingen om Heuvel 400 te heroveren, maar de Amerikanen hielden stand. Het zou 

nog tot februari 1945 duren alvorens de Amerikanen de Roerdammen in handen kregen.De Slag om het Hürtgenwoud had bijna 5 

maanden geduurd. Er waren 9 Amerikaanse divisies en hun ondersteuningseenheden bij betrokken geweest. Ongeveer 12.000 

Amerikanen lieten het leven en er waren 9.000 gevallen van loopgravenvoet, ziekten en uitputting.   

                                 N I E U W S B R I E F  

                                                                                                          slag in het Hurtgenwald  
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                                              napraatje 

Hoe en waarom er zoveel jonge mensen opgeofferd werden en met welk doel blijft een open vraag. Er is reeds aangevoerd, dat het 

gevecht om het Hürtgenwoud op een dom, zelfs op een crimineel idioot plan was gestoeld. Er blijken hiervoor niet echt veel tegenar-

gumenten te zijn. Het standpunt: "Het maandenlange gevecht om het Hürtgenwoud was een flop, waarover onze militaire leiders 

blijkbaar nooit spraken", lijkt genoeg te zeggen. 

                                                                          Wie treft er schuld? 

  

Waarschijnlijk niemand individueel, maar wel diegenen die met de planning en de uitvoering belast waren. 

Stafpersoneel van bataljon, korps en legergroep hadden een goed baantje en bevonden zich zelden dichtbij het front.  

Uiteraard waren er uitzonderingen, maar in het algemeen hadden de Amerikaanse generaals die de aanvalsorders gaven en de 

objectieven uittekenden, er geen benul van hoe het er aan het front aan toe ging. Veteranen die in de frontlinie hadden gestreden 

zeiden dat het zelden voorkwam dat iemand met een hogere rang dan kapitein of stafofficier zich aan het front liet zien. De eerste 

stap op weg naar deze catastrofe vindt zijn oorsprong in volgend order:  

Gevechtseenheden zijn gemachtigd, hun dagelijkse aanvragen voor het zenden van vervangingen te baseren op de verliezen die in 

een tijdspanne van de volgende 48 uren te verwachten zijn. Dit met het oogpunt de levering van de vervangingen te bespoedigen. 

Om overcapaciteit te vermijden moeten de schattingen met zorg worden uitgevoerd. Getekend Eisenhower. 

Deze order was gebaseerd op de noodzaak om tijdig de gevechtsverliezen te vervangen. Op die manier zou het aanvalsmomentum 

niet verloren gaan tijdens gevechtssituaties waarbij de vijand op de terugtocht was en zich mogelijk kon hergroeperen als er niet 

snel genoeg vervangingen beschikbaar waren. Helaas bood dit order aan dwaze stafofficieren de mogelijkheid om zodanig snel ver-

vangingen aan te voeren, dat compagnieën en zelfs divisies hierdoor geweldig veel verliezen konden oplopen, die enkel konden 

worden toegeschreven aan dit vervangingsbeleid. De officieren die deze beslissingen namen waren nooit zo dichtbij het front dat 

zijzelf in gevaar kwamen. Zij bleven altijd aanwezig op hun post waardoor zij kostbare vergissingen bleven maken. 

 Bij het gevecht om het Hürtgenwoud, waren het de generaals Bradley en Hodges die verantwoordelijk waren voor deze kostbare 

vergissingen. Zij pasten deze gevechtsstrategie toe, maar bouwden geen controles in, om na te gaan of dit beleid een massaal ver-

lies aan manschappen kon opleveren. Dit was de zwakheid van het plan en ongelukkig genoeg was er niemand die het nader onder-

zocht.  

De schuld voor deze catastrofe was een falen van de generaals van hoogste rang. De officieren met een rang van kapitein, tot de 

nieuw aangestelde luitenanten en de ingelijfde manschappen, met de rang van sergeant tot rekruut, vochten en sneuvelden met 

zulke dapperheid dat vele Amerikanen voor altijd fier op hen mogen zijn. Indien men voldoende tijd neemt om dit verslag te laten 

doordringen en een beschouwing maakt van de gevolgen, verkleint dit de kans dat een ramp van deze omvang, in de toekomst, 

opnieuw zal kunnen plaatsvinden.  

Alhoewel -- misschien trekt men er wel nooit lessen uit. 

Dit waar gebeurde verhaal van de Slag om het Hürtgenwoud is 

gebaseerd op Stephen E. Ambrose's boek:  

CITIZEN SOLDIERS -- The U.S. ARMY FROM THE NORMANDY 

BEACHES TO THE BULGE TO THE SURRENDER OF GERMANY. 

Geschreven door Simon en Schuster. 

Aanvullende informatie afkomstig uit DANGER FORWARD -- 

First Infantry Division Unit History - 1947 en van A DARK AND 

BLOODY GROUND - The Huertgen Forest and Roer River Dams 

1944 -1945 geschreven door Edward G. Miller 

 

Paul 
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 Inleiding  

Een zeer bekend verhaal uit de Slag om Stalingrad gaat over het duel tussen Vasily Grigorjevitsj Zaitsev en een Duitse sluipschutter. 

Zaitsev was een sluipschutter in het 1047e Jagerregiment van de Siberische 284e Jagerdivisie. Hij werd ontdekt door de pers toen 

oorlogscorrespondenten erachter kwamen dat hij in Stalingrad bijna 40 Duitsers had neergeschoten in tien dagen. Het verhaal doet de 

ronde, dat de Duitsers hun beste sluipschutter, het hoofd van hun sluipschuttersschool, naar Sta-

lingrad stuurden om Zaitsev en andere succesvolle sluipschutters neer te schieten. Sommige 

bronnen noemen SS-Standartenführer Heinz Thorwald, maar de meeste bronnen, waaronder de 

boeken van Antony Beevor en William Craig en de film Enemy at the Gates, noemen Major Erwin 

König. Er zijn echter geen enkele documenten gevonden waarin het bestaan van deze Duitse 

sluipschutter wordt bewezen. De meningen hierover zijn toch verdeeld. Ik zal hieronder proberen 

wat helderheid te scheppen. 

Vasily Grigorjevitsj Zaitsev: 

Vasily Grigorjevitsj Zaitsev werd geboren op 23 maart 1915 in Jelino, een dorpje aan de voet van 

het Oeral-gebergte in de provincie Tsjelsjabinsk. Hij werkte hier 's zomers als herder. Al op zijn 

vierde joeg hij met een pijl en boog op eekhoorns, en vanaf zijn twaalfde joeg hij in de bossen bij 

zijn woonplaats met zijn opa op herten. Hier had hij zijn bekwaamheid als sluipschutter geleerd. 

Op 15-jarige leeftijd ging Zaitsev naar de technische school in Magnitogorsk. In 1937 ging hij in 

dienst bij de Rode Marine. Als onderofficier werkte hij hierna in Vladivostok als boekhouder bij de 

Pacifische Vloot, na vijf jaar lang matroos te zijn geweest. Hij vond het echter niet prettig op de rustige basis te werken terwijl er hevig 

gevochten werd in het verre westen. Met twintig andere matrozen bood hij zich vrijwillig aan om te vechten in Stalingrad. Zijn superieu-

ren waren echter van mening dat Zaitsev beter weer kon gaan werken als boekhouder op de veilige westelijke oever van de Volga. Na 

aandringen werd hij echter toch aan het front ingedeeld. Op 20 september 1942 werd de 27-jarige Zaitsev ingedeeld in het 1047e 

Jagerregiment van de Siberische 284e Jagerdivisie en stak hij de Volga over. Op dat moment had hij nog geen sluipschuttersgeweer. 

In oktober schoot Zaitsev een Duitse soldaat neer vanaf grote afstand, waar zijn commandant getuige van was. Hij kreeg daarom een 

sluipschuttersgeweer: een Mosin-Nagant M-1891/1930, wat een betrouwbaar, nauwkeurig en makkelijk te onderhouden wapen was. 

Hij was op dat moment een van de weinige sluipschutters in Stalingrad. Al snel kreeg de zwijgzame Zaitsev opdracht een sluipschut-

tersschool op te richten. In feite was hij zelf ook nog een leerling, en zoals hij het zelf omschrijfde, 'was zijn enige leraar zijn eigen fou-

ten.' Zaitsev, 'De Haas' in het Russisch, moest 30 andere Sovjets opleiden tot sluipschutter. Zij werden zaitsjata, 'haasjes', genoemd. 

Een van Zaitsevs leerlingen was Tanja Tsjernova, die later Zaitsevs minnares zou worden. 

Zaitsev werd bekend nadat hij al na tien dagen bijna 40 vijanden had neergeschoten. De oorlogscorrespondenten schreven met ge-

noegen over zijn verbazingwekkende vermogen zijn vijand met één enkele kogel te doden. Toen zijn score de 100 naderde begon de 

Sovjetpropaganda Zaitsev te portretteren als het toonbeeld van het Sovjetverzet. 

                                              Route kaart  

 

 

 

 

 

 

Route kaart oprukkende  28th Infantry  

Division  

                1944 Hurtgenwald 

                                Duel tussen twee sluipschutters 

http://www.stalingradbattle.nl/personen/zaitsev.htm
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Het duel 

De Sovjets hoorden voor het eerst van de aanwezigheid in Stalingrad van het hoofd van de Duitse sluipschuttersschool in Zossen, 

Major Erwin König, toen een gevangen genomen Duitse soldaat vertelde dat de Major langs de frontlinie zwierf om het terrein te 

verkennen. Deze Major zou naar Stalingrad zijn gekomen om Zaitsev en andere succesvolle sluipschutters neer te schieten. Deze 

Duitse officier zou in 1936 ook Olympisch kampioen schieten zijn geweest. Kolonel Batjoek, de commandant van de 284e Jagerdivi-

sie, liet zijn sluipschuttersgroep komen om hen over het gevaar in te lichten. "Ik geloof dat de Duitse supersluipschutter uit Berlijn 

een gemakkelijk slachtoffer voor ons is. Is dat zo, Zaitsev?" zei Batjoek. "Dat is zo, kolonel," stemde Zaitsev in. Maar eerst moest hij 

"hem vinden, zijn gewoonten en methoden bestuderen en (...) wachten op het juiste moment voor het ene, het ene goed gerichte 

schot." 

Zaitsev had er geen idee van hoe zijn tegenstander werkte. Hij had vele Duitse sluipschutters gedood, maar pas nadat hij hun ge-

woonten dagenlang had bestudeerd, en Zaitsev wist nog niets van König. Aan de andere kant had de Duitse inlichtingendienst Rus-

sische brochures bestudeerd waarin de Russische sluipschutterstechnieken beschreven werden, en Zaitsevs werkwijze was over-

vloedig geïllustreerd door Sovjetpropagandisten. Major König zou al deze inlichtingen wel in zich hebben opgenomen. Zaitsev had er 

geen idee van wanneer hij zou aanvallen. 

De Sovjetsluipschutters doorzochten de ruïnes van Stalingrad met hun veldkijkers, maar Zaitsev wilde wachten totdat König de eer-

ste stap zette. Er gebeurde niets ongewoons, totdat snel achter elkaar twee Sovjetsluipschutters werden gedood door een kogel uit 

een enkelloops geweer. Voor Zaitsev was het duidelijk dat Major König het begin van een persoonlijk duel had aangekondigd, en hij 

ging daarom op zoek naar zijn vijand. 

Zaitsev kroop naar de rand van het niemandsland tussen de Mamajev Koergan en de staalfabriek 'Rode Oktober' en bestudeerde 

het slagveld. Er was niets onregelmatigs te zien. Die hele middag lagen Zaitsev en een vriend, Nikolai Koelikov, onder dekking terwijl 

ze om beurten door de verrekijker keken en zochten naar een aanwijzing. Toen de zon onderging, zagen zij een helm die onregelma-

tig op en neer bewoog in een Duitse loopgraaf. Zaitsev overwoog te schieten, maar zijn instinct waarschuwde hem dat het een list 

zou kunnen zijn, dat König een soldaat er op uit had gestuurd om hem in de val te laten lopen. Geërgerd vroeg Koelikov: "Waar kan 

hij zich verborgen hebben?" Maar König had geen enkele aanwijzing gegeven omtrend zijn positie. Toen de duisternis viel, kropen 

de twee Russen terug naar hun bunker waar zij lange tijd praatten over de Duitse strategie. 

Voor het dag werd gingen de sluipschutters weer naar hun schuilplaats aan de rand van het niemandsland en bestudeerden het 

slagveld weer. König bleef stil. Zaitsev verbaasde zich over het geduld van de Duitser en begon de professionele bekwaamheid van 

zijn tegenstander te bewonderen. Geboeid door het spannende drama, praatte Koelikov geanimeerd terwijl de zon langzaam zijn 

hoogste punt bereikte en daarna achter de Mamajev Koergan wegzakte. Toen de duisternis inviel, gingen de sluipschutters terug 

naar hun eigen linies om wat te slapen. De volgende ochtend had Zaitsev een nieuwe bezoeker, een politieke officier die Danilov 

heette en die graag getuige wilde zijn van het duel. Terwijl Duitse kanonnen hun dagelijkse spervuur begonnen en de granaten over 

hun hoofden vlogen, bestudeerden de Russen het landschap, op zoek naar een verra-

derlijke aanwezigheid. 

Plotseling ging Danilov staan terwijl hij schreeuwde: "Daar is hij, ik zal hem u aanwij-

zen!" König was inderdaad aanwezig, en schoot hem in zijn schouder. Danilov werd 

naar het veldhospitaal gebracht, terwijl Zaitsev zich gedekt hield. Hij richtte nu zijn 

verrekijker op het slagveld voor hem. Links was een buiten gevecht gestelde tank en 

rechts een kleine bunker. Hij negeerde de tank omdat hij het gevoel had dat geen 

enkele ervaren sluipschutter zo'n onbeschermd doel zou gebruiken, en het schietgat 

van de bunker was gesloten. 

Zaitsevs blik gleed nu over een ijzeren plaat en een stapel stenen die tussen de tank 

en de bunker lagen. Hij keek even naar de tank en richtte vervolgens zijn verrekijker 

weer op deze merkwaardige combinatie. Minutenlang bestudeerde Zaitsev het metaal. 

Hij probeerde zich in Königs gedachten te verplaatsen en kwam tot de conclusie dat 

de hoop puin een volmaakte schuilplaats was. Om zijn theorie te beproeven, hing 

Zaitsev een handschoen aan een stuk hout en stak deze langzaam boven de borstwe-

ring. Een geweerschot kraakte en hij trok de handschoen vlug omlaag. De kogel had 

een gat geboord in de handschoen. Zaitsev had gelijk: König lag onder de ijzeren plaat. 

Zijn vriend Koelikov was het met hem eens. "Daar zit onze adder," fluisterde hij. 

De twee Russen kropen nu uit hun schuilplaats om een andere positie te zoeken. Ze 

wilden de Duitse sluipschutter zoveel mogelijk door de zon laten verblinden en volgden 

de onregelmatige, kronkelende frontlijn tot ze een plek vonden waar de middagzon achter hen zou staan. 

De volgende ochtend gingen ze naar hun nieuwe positie. Koelikov vuurde een keer in het wilde weg om de nieuwsgierigheid van de 

Duitser onder de ijzeren plaat op te wekken. Daarna gingen de twee Russen tevreden achteruit zitten. Omdat ze wisten dat de zon 

zou weerkaatsen op hun kijkers, wachtten zij geduldig tot deze achter hen onderging. Op het eind van de middag bevonden ze zich, 

nu in de schaduw gehuld, in het voordeel tegenover König. Zaitsev richtte zijn vizierkijker op de schuilplaats van de Duitser. 

Plotseling glinsterde een stukje glas aan de rand van de ijzeren plaat. Zaitsev gebaarde naar Koelikov, die langzaam zijn helm bo-

ven de borstwering uitstak. König vuurde en Koelikov kwam overeind terwijl hij overtuigend schreeuwde. In zijn triomf hief de Duit-

ser zijn hoofd een stukje op om zijn slachtoffer te zien. Zaitsev schoot hem tussen zijn ogen. Königs hoofd ging met een schok ach-

teruit en zijn geweer viel uit zijn handen. De vizierkijker glinsterde, tot de duisternis inviel 

                                Duel tussen twee sluipschutters 
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Het einde van de slag 

In oktober had Zaitsev 100 Duitsers gedood en had hij de Orde van Lenin gekregen. De roem van de knappe Zaitsev verspreidde 

zich nu in alle delen van de Sovjet-Unie. Zaitsev, zijn collega's en zijn leerlingen hadden een reusachtig aantal slachtoffers ge-

maakt. In januari 1943 werd Zaitsev in Stalingrad door de ontploffing van een landmijn tijdelijk blind. 

Gedurende de Slag om Stalingrad schoot Vasily G. Zaitsev 149 vijanden neer, hoewel sommige bronnen 232, 242 of zelfs 400 

overwinningen melden. Hij kreeg de titel Held van de Sovjet-Unie als junior luitenant op 22 februari 1943. Later in de oorlog werd 

hij bevorderd tot kapitein. Aan het eind van de oorlog bevond hij zich bij de rivier de Dnjestr. Na de oorlog trouwde hij met Zinaida 

Sergejevna en vestigde hij zich in Kiev, waar hij directeur werd van een technische school. 

Gedurende de slag schreef Zaitsev een artikel getiteld "Verhaal van een Sluipschutter", wat gepubliceerd werd door de militaire 

pers. In 1956 werden zijn memoires voor het eerst gepubliceerd en voor het laatst in 1971. In dat jaar werd het boek ook in het 

Engels vertaald onder de naam "Notes of a Sniper - For us there was no Land across the Volga". Vasily G. Zaitsev overleed op 15 

december 1991, op 76-jarige leeftijd, in Kiev. Op 31 januari 2006 werden zijn overblijfselen herbegraven in de Mamajev Koergan 

bij Volgograd, een wens die Zaitsev in zijn testament had beschreven. 

        Sasja  Filipovv           

Een ander personage uit het verhaal van de sluipschutters was Sasja Filippov. De kleine, 

magere Sasja was 15 jaar en had op de ambachtschool een opleiding tot meester-

schoenmaker gehad. Hij woonde in de zuidwestelijke voorstad van Stalingrad Dar Gova. Hij 

bood zijn diensten aan aan Duitse officieren die een gebouw bij hem in de buurt bezet 

hielden. De Duitsers, die het vermakelijk vonden dat iemand die zo jong was een dergelijk 

beroep had, beloofden hem werk. Hij zou de legerlaarzen mogen verzolen. Sasja kwam 

daarna thuis met het nieuws dat hij voor de vijand zou gaan werken. Hij vertelde zijn ou-

ders niet dat hij ook contact had gehad met Russische officieren van de geheime dienst en 

had afgesproken om te spioneren in het Duitse hoofdkwartier in Dar Gova. Een paar avon-

den per week stak hij de frontlijn over om de Sovjetcommandanten belangrijke informatie 

te verschaffen over de Duitse troepen en haar stellingen. Ook stal hij documenten van de 

bureaus van de Duitse officieren en bracht deze naar de officieren van de Russische inlich-

tingendienst. De aanwezigheid van de tengere jongen werd nooit in verband gebracht met 

goedgerichte granaatexplosies die de kwartieren van de soldaten opbliezen. Op een avond 

rende Sasja naar huis en waarschuwde hij zijn ouders dat ze voor het dag werd hun huis 

moesten verlaten. Ze volgden zijn instructies op en 's ochtends werd het Duitse stafhoofd-

kwartier een paar huizen verder door Sovjetartillerie onder vuur genomen. Sasja had de 

Sovjets de juiste coördinaten doorgegeven. 

De Duitsers kregen Sasja echter door en martelden hem, echter zonder succes. Op 23 december zagen Sasja's ouders hun zoon bij 

een Duits peloton soldaten dat hem en twee andere tieners gevangen hield. Sasja omhelsde zijn moeder en zei: "Huil niet, moeder, 

ik ontsnap toch wel!" Een Duitse soldaat duwde Sasja's moeder weg en de groep liep naar een kaal groepje bomen in de Brjanskaja

-Straat. De ouders van Sasja en een groepje burgers volgden de groep. Toen een beul Sasja naderde, duwde Sasja hem weg en 

riep: "Hang me maar op, jullie beulen! Maar jullie kunnen ons niet allemaal ophangen, er zijn te veel van ons! Spoedig zullen onze 

troepen komen en zullen jullie gestraft worden voor wat jullie hebben gedaan!" Sasja's ouders keken als gehypnotiseerd naar de 

beul die een strop om Sasja's nek hing. Meneer Filippov draaide zich om toen de executie werd uitgevoerd. Mevrouw Filippov bleef 

voor het dode lichaam van haar zoon staan totdat de duisternis viel. Na de Slag om Stalingrad werd Sasja's lichaam eervol begra-

ven op een plein dat naar hem was vernoemd. Vandaag de dag is er nog een straat in Volgograd die zijn naam draagt. 

Tanja Tsjernova 

De 21-jarige Tanja Tsjernova kwam op 23 september 1942 aan in Stalingrad. Tanja had geen soldaat willen worden. Als kind had 

ze balletschoenen gedragen en zich geoefend in pirouettes. Later had ze medicijnen gestudeerd, maar toen de Duitsers de Sovjet-

Unie binnenvielen, vergat Tsjernova haar droom om dokter te worden. Ze begon een meedogenloze strijd tegen de vijand, die ze 

altijd aanduidde met 'stukken' die ze uitschakelde, want ze weigerde aan hen te denken als menselijke wezens. Als partizaan had 

ze verschillende 'stukken' in de bossen van de Oekraïne uitgeschakeld. De ervaring had haar kijk op het leven gehard, en ze keek 

enthousiast uit naar de vernieuwing van haar vendetta in Stalingrad. Ze werd als leerling van Zaitsev opgeleid tot sluipschutter. 

Tijdens de slag werden zij geliefden. Gedurende de slag behaalde ze de rang sergeant. In oktober had ze al 40 'stukken' neerge-

schoten, en in november 81. In december kregen Tjernova en drie andere soldaten opdracht Friedrich Paulus te doden in zijn 

hoofdkwartier in de stad. Een plotselinge explosie sloeg Tsjernova tegen de grond en ze raakte buiten bewustzijn. Zaitsev kwam en 

nam haar mee naar een veldhospitaal. Om de gapende wond in haar buik te opereren werd ze naar de Oostelijke Volga-oever ge-

bracht. In een ziekenhuis in Tasjkent werd ze geopereerd en geneesde ze langzaam. Door de operatie die ze had ondergaan zou ze 

nooit meer kinderen kunnen krijgen. Maar toen ze een brief kreeg van een vriend in het 62e Leger, stortte haar wereld in. De vriend 

schreef dat haar minnaar, Zaitsev, was gestorven door een explosie in de strijd. Tsjernova knapte lichamelijk langzaam op, maar 

geestelijk belandde ze in depressie. Ze toonde nergens meer belangstelling voor. Na de oorlog had ze jarenlang gedacht dat 

Zaitsev, haar minnaar, aan ernstige verwondingen was gestorven. Pas in 1969 hoorde ze dat hij was hersteld en met iemand an-

ders was getrouwd. Dat nieuws schokte haar enorm, want ze hield nog steeds van hem. 

                                Duel tussen twee sluipschutters 
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Andere sluipschutters 

Zaitsev was zonder twijfel de bekendste sluipschutter uit het Rode Leger gedurende de Slag om Stalingrad, maar met zijn 149 

kills was hij niet de succesvolste. (Tijdens de festiviteiten rond de herdenking van de Oktoberrevolutie bracht hij zijn dodental op 

149 Duitsers. Hij had belooft de 150 te halen, maar dat lukte hem net niet.) Hieronder een overzichtje: 

De hoogste scoorder stond alleen bekend onder de naam 'Zikan'. Tegen 20 november 1942 had hij 224 kills behaald. 

Sergeant Maksim Passar uit het 21e Leger behaalde 103 kills. Hij wist zijn score voor het einde van de oorlog tot 237 op te 

voeren. 

Commissaris Nikolai Ja. Iljin, een sluipschutter uit het 50e Garde-Jagerregiment, had na de slag 185 vijanden op zijn conto 

staan. Hij wist zijn score voor het einde van de oorlog tot 494 op te voeren. 

Junior sergeant Stoedentov had tot de verjaardag van de Oktoberrevolutie 124 Duitsers neergeschoten. Hij beloofde zijn score 

op te voeren tot 170. 

De Oekraïner Koetsjerenko had 19 kills op zijn naam staan. 

Anatoly I. Tsjechov doodde 17 Duitsers in twee dagen. Hij wist zijn score voor het einde van de oorlog tot 265 op te voeren. 

Een Oezbeek uit de 169e Jagerdivisie schoot vijf Duitsers neer in drie dagen. 

Slot: Vassili Zaitsev schreef zijn eigen biografie, welke vertaald werd in het Engels onder 

de naam Notes of a Sniper; for us there was no land across the Volga. Dit verhaal was de 

inspiratiebron voor verscheidene boeken. De romans War of the Rats van David L. Rob-

bins, Enemy at the Gates van William Craig en Sluipschutters in Stalingrad van Derek 

Lambert zijn allen gebaseerd op Zaitsev's boek. Enemy at the Gates van William Craig is 

verder ook gebaseerd op de versie van het verhaal zoals deze door Vasily I. Tsjoeikov in 

zijn memoires The Beginning of the Road. Beide boeken zijn natuurlijk geen objectieve 

bronnen. Ook werd in Groot-Brittannië een film gemaakt over het beroemde duel, ge-

naamd Enemy at the Gates. Deze film was weer gebaseerd op het boek van William 

Craig, hoewel ze dit in de film niet vermelden. Verder zijn er nog diverse andere boeken 

waarin en internetsites waarop het verhaal van duel wordt verteld.  

Hoewel er erg veel aandacht is besteed aan dit dit duel in diverse boeken van vooraan-

staande historici, is het verhaal gewoon verzonnen, misschien door het Sovjetopperbevel 

om de troepen in Stalingrad te inspireren. Er zijn geen enkele bewijzen dat Major Erwin König of SS-Standartenführer Heinz Thor-

wald heeft bestaan of dat een duel tussen twee supersluipschutters in Stalingrad heeft plaatsgevonden. Beide namen komen niet 

voor in de Volksbund-database, en het is niet waarschijnlijk dat zulke hoge officieren daar niet genoemd zijn. Verder zou deze 

Duitse supersluipschutter 400 Sovjets hebben neergeschoten. Hij zou dan minstens een Ritterkreuz of een Deutsches Kreuz in 

Gold hebben moeten krijgen, en in de lijsten met ontvangers van deze onderscheidingen komen deze namen ook niet voor. Deze 

Duitse officier zou in 1936 ook Olympisch kampioen schieten zijn geweest, maar ook in de documenten over deze Olympische 

Spelen komen deze namen niet voor. Ook heeft de 'sluipschuttersschool' in Zossen nooit bestaan. Zaitsev heeft verder zelf in een 

interview in de jaren '60 eens beweerd dat hij nooit een supersluipschutter heeft neergeschoten, hoewel hij in zijn boek beweert 

van wel. Zaitsevs vrouw beweerde in 2004 dat Zaitsevs prestaties werden overdreven omdat hij een knappe jongeman was, in 

vergelijking met de andere 'lelijke' sluipschutters. Verder werden naar kolonel-generaal Aleksandr S. Sjtsjerbakov, het hoofd van 

de Sovjetinlichtingendienst in Moskou, alle rapporten over sluipschutteractiviteiten gestuurd. Het sluipschuttersduel wordt echter 

in geen enkel rapport aan Sjtsjerbakov vermeld, terwijl vrijwel elk detail van de 'sluipschutterij' met smaak werd gerapporteerd. 

Als bewijs voor het bestaan van het duel wordt ook wel het 'feit' aangedragen dat de vizierkijker van König nog in het Museum van 

de Strijdkrachten in Moskou ligt. De authenticiteit van dit wapen is echter ook zeer twijfelachtig en kan gemakkelijk zijn verzon-

nen. 

Helaas zullen we nooit het overtuigende bewijs vinden of het duel wel of niet plaats heeft gevonden. Het verhaal blijft mensen 

boeien, er zijn talloze boeken en internetsites over, maar er bestaan geen originele documenten over en de betrokkenen kunnen 

het niet meer navertellen.                                 
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Nou ik hoop dat ik jullie weer van de straat heb kunnen houden en dat ik er voor gezorgd heb dat jullie geen rottigheid konden uit-

halen. ( hihiha ) 

Al met al was het weer een heleboel tijd die ik hieraan besteed heb, maar wel met plezier . 

Het is nu 02.15 s’maandags ochtend ik heb een erg droge b…..k en blaren op mijn vingers . 

Aan het een kan ik wel wat doen en aan het andere niet  jullie mogen raden  van wat wel en wat niet gedaan kan worden. 

Afijn ik ga nog even een peuk je roken en daarna de meurbaal in, nog even pitten. 

Jullie hebben weer even wat te doen gehad en dat geeft mij veel voldoening. 

Ik wens u allen het beste en tot ziens op de bijeenkomst. 

Met groet: 

 

Paul 

 

 

 

Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,  

          

 

 

 voor de juiste mode moet u hier zijn 

 

 

 

 

 

                     

Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

Speciaal voor de Veteranen en partners  

hebben wij op vertoon van de Veteranenpas  

een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

U bent van harte welkom bij . 

 Blankenstijn / Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

                                                nawoord                  

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


