
SS-Hauptsturmführer  Michael Wittmann   
                                                                                 tekst en foto’s  : Rudi Rasker – Internet 

 

Persoonsgegevens : 

Geboren: 22 april 1914 , Dietfurt an der altmühl 

Overleden: 8 augustus 1944 , Cintheaux  

Begraven : Duitse militaire begraafplaats La Cambe , vak 47 

rij 3 graf 120 

Dienstjaren: 1934 – 1944 

SS-nr : 311 623 ( 1 april 1937) 

Rang : SS-Hauptsturmführer 

Eenheid : Infanterieregiment 19 

          1e SS Divisie Leibstandarte Ss Adolf Hitler 

                     Schwere SS-Panzer-Abteilung 101 

Leiding : Kompaniechef Schwere SS-Panzer-Abteilung 101 

Actief bij : 

Anschluss 

Sudetenland 

Poolse veldtocht 

Duitse aanval op Nederland in 1940 

Fall Gelb 

Slag om Griekenland 

Slag om Duinkerke (1940) 

Operatie Barbarossa 

Slag om Koersk 

          Slag om Villers-Bocage 

Zak van Falaise 

Militaire loopbaan :  

SS-Mann : 1 april 1937 
SS-Sturmmann : 11 november 1937 
SS-Unterscharführer : 20 april 1939 
SS-Oberscharführer : 9 november 1941 
SS-Untersturmführer : 21 december 1942 
SS-Obersturmführer : 30 januari 1944 
SS-Hauptsturmführer : 21 juni 1944 
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderscheidingen :  

Ridderkruis (nr.2571) op 14 januari 1944 als SS-Untersturmführer en Zugführer 13.(schwere) / SS-

Panzer-Regiment 1 "Leibstandarte SS Adolf Hitler" 

Ridderkruis met Eikenloof (nr.380) op 30 januari 

1944 als SS-Untersturmführer en Zugführer 

13.(schwere) / SS-Panzer-Regiment 1 "Leibstandarte 

SS Adolf Hitler" 

 

 

 

 

 

 

 

Ridderkruis met Eikenloof en Zwaarden (nr.71) op 

22 juni 1944 als SS-Obersturmführer en Chef 2. / 

schwere SS-Panzer-Abteilung 501 / SS-Panzer-

Regiment 1 "Leibstandarte SS Adolf Hitler" 

 

 

 

 

  

IJzeren Kruis 1939, 1e klasse (8 september 1941)                  en 2e klass (12 juli 1941) 

 

 

 



 Anschlussmedaille op 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42 in 

augustus 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 Sudetenlandmedaille op 1 oktober 1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gewondeninsigne in zwart op 20 augustus 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 SS-Ehrenring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ehrendegen des Reichsführers-SS 

Dienstonderscheiding van de SS, 4e graad 

 Militaire Orde voor Dapperheid in de Oorlog, 2e klasse in augustus 1942 als SS-Oberscharführer in de 

Sturmgeschützabteilung / SS-Division "Leibstandarte SS Adolf Hitler" 

Panzerkampfabzeichen in Zilver (zonder getal) op 21 november 1941 als SS-Oberscharführer in de 

Sturmgeschützabteilung / SS-Division "Leibstandarte SS Adolf Hitler" 



 

Hij werd eenmaal genoemd in het Wehrmachtbericht. Dat gebeurde op: 13 januari 1944  tekst luid :  13 

januari 1944 ("SS-Untersturmführer Wittmann in een SS-Panzerdivisie heeft op 9 januari zijn 66e 

vijandelijke tank met zijn "Tiger"tank aan het oostfront uitgeschakeld.") 

 

 

 

 

 

 



Inleiding 

Michael Wittmann was een Duitse tankcommandant in de Tweede Wereldoorlog en geboren in 1914 als 

boerenzoon in Zuid-Duitsland. Eerst werkte hij bij de Reicharbeitsdienst om in 1936 toe te treden tot het 

Duitse leger. Datzelfde jaar werd hij lid van de SS in Ingolstadt. Op 1 april 1937 stapte hij over naar de 

SS-Verfügungstruppe , de voorloper van de Waffen-SS. Tijdens de aanval op Polen maakte hij deel uit 

van de gepantserde verkenningseenheid van de Leibstandarte-SS Adolf Hitler. Bij deze eenheid vocht hij 

ook in Nederland , België en Frankrijk. Hij vernietigde ongeveer 156 vijandelijke tanks , 200 stukken 

artillerie en 300 kleine legervoertuigen. Wittmann behaalde de meeste van zijn successen met een Tiger 

1-tank. De belangrijkste slag was de slag om Villers-Bocage waar hij in zijn eentje een geallieerd 

legerkonvooi aanviel en in slechts 15 minuten 27 pantservoertuigen waaronder een tiental tanks 

vernietigde. 

Wittmann kwam voor het eerst in actie in 1941 als commandant van een Sturmgeschütz III tijdens de 

invasie op Griekenland. Later in dat jaar nam hij deel aan de operatie Barbarossa de aanval op de Sovjet-

Unie. Tijdens deze operatie lukte het hem om tientallen tanks uit te schakelen en kreeg hij hiervoor een 

onderscheiding met het IJzeren Kruis. 

Begin 1943 was Wittmann eerst commandant van een Panzerkampfwagen III en daarna van een 

Tigertank. Wittmann beschikte over een goede voertuigbeheersing en tactisch inzicht hierdoor was hij 

moeilijk te verslaan. De truck die Wittmann had was om zijn tank geheel te keren in de richting van de 

vijand in plaats van te draaien met de geschuttoren , daardoor won hij veel tijd en was het frontpantser 

ook naar de vijand gericht , dit frontpantser was het sterkst. 

Tijdens de slag om Koersk in 1943 vernietigde Wittmann dertig tanks , 28 pantserafweerkanonnen en 

twee batterijen artillerie. Tijdens de gevechten van november 1943 tot januari 1944 onderscheidde 

Wittmann zich zodanig dat hij in januari  het ridderkruis kreeg en op 2 februari kreeg hij uit handen van 

Adolf Hitler het Eikenloof waarna hij werd overgeplaatst naar de Ss Panzerabteilung 101.  

Op 1 maart 1944 trouwde Wittmann en ging hij bij de tweede compagnie van de SS Panzerabteilung 101 

als bevelhebber deze waren toen gelegerd in België. Eind april vertrekt deze eenheid naar Frankrijk na de 

landing in Normandië  trok Wittmann naar een Frans dorpje Villers-Bocage waar hij op 13 juni 1944 als 

commandant van het 101e Schwere Panzerbataillon met slechts zes Tigertanks de geallieerde troepen 

moest tegenhouden.  Later die dag dook een grote Britse tankcolonne op die zicht van geen kwaad 

bewust waren van de aanwezigheid van Tigertanks. Wittmann zette de tanks in , en viel de Britten langs 

voor en achter aan zodat deze ingesloten zaten tussen de huizen. De meeste geallieerde tanks waren 

Cromwelltanks deze konden met hun zwakke bewapening de Tiger tanks niet uitschakelen. De Britten 

verloren hierbij dertig tanks . Op 25 juni werd Wittman door Hilter beloond met de toevoeging van 

Zwaarden bij het Eikenloof en Ridderkruis. 

Op 10 juli 1944 werd wittmann bevelhebber van SS Panzerabteilung 101 omdat de huidige bevelhebber 

Stubaf von Westernhagen op ziekenverlof was.  Op 8 augustus werd de tank van Wittmann onder vuur 

genomen in het Franse dorpje Cinthaux en kwam hierbij om het leven.  Er bestaan echter twee theorieën 

over het vernietigen van Wittmann’s Tiger tank . 

Het meest waarschijnlijke is dat de tank onder vuur is genomen door een M4 Sherman Firefly tank van 

de Britse 1st Northamptonshire Yeomanry Regiment en explodeerde . Een tweede versie is dat de tank 

door een Britse Hawker Typhoon is beschoten .  

De Britse militairen vonden het verkoolde lichaam van Wittmann tussen de wrakstukken en konden hem 

enkel indentifieren aan de medailles . 

 



De Britten gooiden het lichaam in een anoniem massagraf, pas na de oorlog werd hij officieel 

herbegraven op de Duitse begraafplaats La Cambe vak 47 rij 3 graf 120. 

Bemanning Tiger nummer 007    

Naam   functie   leeftijd 

SS-Sturmmann Rudolf “Rudi” Hirschel    Boegschutter/radio 20 jaar 

SS-Unterscharführer Henrich Reimers Bestuurder 20 jaar 

SS-Unterscharführer Karl Wagner   Schutter 24 jaar 

SS-Sturmmann Günther Weber    Lader 20 jaar 

SS-Haupsturmfuhrer Michael Wittmann    Commandant   30 jaar 

 

 

 


