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Inleiding
De Tweede Slag om Charkov, een vergeten 
operatie

Mei 1942 begon aan het oostfront en men was vol am-
bitie, zowel aan Duitse zijde, als aan Sovjetzijde. De 
Duitsers waren volop bezig met hun aanvalsplannen 
in het zuidelijke deel van het Oostfront, dat later dat 
jaar bij Stalingrad en in de Kaukasus zouden stranden. 
Midden in die voorbereidingen werden ze getroffen door 
een onverwacht en zeer ambitieus offensief van het Sovjet 
Zuidwestfront, onder bevel van generaal Timosjenko. 
De inspirator van dit offensief, waar meer dan 700.000 
Sovjetsoldaten bij betrokken waren, was niemand min-
der dan Stalin zelf. Geheel in de lijn van de offensieve 
Sovjetstrategie, wilde Stalin het initiatief terug pakken 
en voorkomen dat de Duitsers de militaire operaties in 
de zomer konden dicteren. Maar Timosjenko’s aanval 
was meer dan een verstoringsactie. Het was de bedoe-
ling om het front in de Oekraïne radicaal om te gooien 
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Semjon Timosjenko
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en van Krasnograd naar het zuiden door te stoten, ter-
wijl ondertussen de belangrijke industriestad Charkov 
werd heroverd. De aanval trof de Duitsers bij verrassing, 
maar de reactie was zeer alert. Twee pantserdivisies die in 
rust waren bij Charkov, werden direct ingezet voor een 
tegenstoot. De opmars ten zuiden van Charkov boek-
te grote terreinwinst en de Sovjetcavalerie brak door 
bij Krasnograd. Timosjenko liet Moskou triomfante-
lijk weten dat de doorbraak was geslaagd maar Operatie 
Fridericus trok een streep door de rekening. Al voor de 
slag was het Oberkommando der Wehrmacht (het OKW) 
bezig geweest met de Russische frontuitstulping aan het 
Charkovfront. Het wegnemen ervan was een voorwaarde 
voor de start van het echte zomeroffensief. Nu de Russen 
hen voor waren, werd de operatie, in gewijzigde vorm, 
naar voren gehaald en de tegenaanval vanuit het zuiden 
en later ook vanuit het noorden ingezet. Wat volgde, was 
een van de grootste nederlagen van het Rode Leger dat 
opmerkelijk genoeg weinig aandacht heeft gehad van 
de geschiedschrijvers. Zo schreef bijvoorbeeld de be-
kende historicus Richard Overy in zijn standaardwerk 
Russia’s War er geen woord over. De Sovjets hadden hun 
eigen politieke redenen om te zwijgen, en voor het ij-
dele Duitse leger, dat nog relatief weinig tegenslag had 
gekend, was het wederom een nieuwe lauwerkrans. Wat 
men nog niet wist, was dat acht maanden later een groot 
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deel van dezelfde troepen hun graf vonden in de ruïnes 
van Stalingrad. Dit boek is het verhaal van heroïek en 
tragiek.

Deze ‘vergeten operatie’ kwamen onder mijn aan-
dacht, toen ik met Peter Steeman werkte aan ons boek 
over Stalingrad. Naarmate ik meer in de materie verdiep-
te, werd het mij steeds duidelijker dat de nederlaag aan de 
Wolga al zijn oorsprong had in een lange bloedige aan-
loop. Het 6de leger van generaal Paulus dat de hoofdlast 
bij Stalingrad droeg, speelde ook al een heel belangrijke 
rol bij deze zogenaamde ‘Tweede Slag om Charkov’(de 
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Uitgeschakelde T 34 tank
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eerste was de verovering van de stad in 1941 door het 
Duitse leger). Hoe modelmatig de Duitse opmars naar 
het oosten ook ging, het traject werd wel gekenmerkt 
door eindeloze zware gevechten. Het Rode Leger werd 
weliswaar vaak slecht geleid maar vormde een formida-
bele tegenstander. De gemiddelde soldaat van het Rode 
Leger vocht dapper en kon van weinig leven. Daarbij 
kende het Rode Leger ook een hoge graad van terreur en 
werd er met twijfelaars en deserteurs keihard afgerekend. 
In zekere zin was het Rode Leger gevangen tussen zijn 
tegenstander en de eigen politiek. 

Dit boek werkt de Tweede Slag bij Charkov dieper 
uit, terwijl voor de context van de slag, Operatie Blau en 
de plannen richting Krim en Kauksasus, gebruik is ge-
maakt van de studie over Stalingrad. Hierdoor zijn deze 
soms ingewikkelde operaties in perspectief gebracht en 
wordt het ook duidelijker waarom het Sovjetopperbevel, 
de Stavka, zo gebeten was op het succes. Men was vol 
bravoure en optimisme toen op 12 mei het grote inlei-
dende artilleriebombardement startte, het bleek echter 
de prelude tot een ongekend bloedbad.

Perry Pierik
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De 454ste Sicherungs-Division, de onver-
klaarbare lichtkogel en cadeautjes van de 
Kroatische vrouwen

Na een winter vol verschrikkingen was in 1942 einde-
lijk het voorjaar aangebroken. Na de mislukte slag om 
Moskou had de Duitse Wehrmacht zich met de moed 
der wanhoop vastgeklampt aan dorpjes en huisjes om be-
schutting te vinden tegen het Rode Leger en de kou. Het 
roemruchte leger dat in de Blitzkrieg heel Europa onder 
de voet had gelopen, was in het uitgestrekte Rusland tot 
stilstand gekomen en voor de poorten van de hoofdstad 
teruggeslagen. Het spook van Napoleon had nu ook het 
Duitse leger getroffen. Wonder boven wonder doorstond 
het leger de winter en de rust leek enigszins terug te ke-
ren. Er werden weer plannen gemaakt om opnieuw in 
het offensief te gaan, en er ontstond hoop de oorlog deze 
zomer definitief te kunnen beëindigen.

Rond de omgeving van de stad Charkov, de belangrij-
ke industriestad in de Oekraïne, heerste rust in de gelede-
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ren van de 454ste Sicherungs-Division. Deze divisies wa-
ren speciaal in het leven geroepen om te waken over het 
achter het front liggend gebied (korück=korpsrückwärts) 
en niets wees erop dat er in het achterland van de Duit-
se Heeresgruppe Süd (Von Bock) snel onrust zou komen. 
Er waren de normale bewakingstaken, ook waren er wat 
problemen met de logistiek en er heerste een vreemde 
ziekte onder paarden die veroorzaakt werd door de slech-
te staat van het stro. Op 8 mei waren er voedselpakketten 
binnen gekomen van ‘de vrouwen van Kroatië’, een ini-

Kesselslag bij Charkov, Duitse infanterie

Pierik_ Charkov_book.indb   16 25-08-16   11:52


