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Was ist das schon, dieses Scheiß-Ritterkreuz? De Duitse Titanic. 
 

Maurice Laarman 
 
Onlangs heeft u veel in de media kunnen vernemen over het 100 jarig jubileum van het 
zinken van de TITANIC. Minder bekend is dat er ook een link is met het Derde Rijk en de 
Kriegsmarine. We zullen het kort uit de doeken doen. In Gotenhafen, het tegenwoordige 
Poolse Gdynia, werd de CAP ARCONA in 1942 gebruikt als decor voor een verfilming van 
de ramp met de TITANIC. Hoewel de CAP ARCONA bijna 70 meter korter was dan de 
TITANIC, en drie in plaats van vier schoorstenen had, was het natuurlijk een prima en 
realistisch decorstuk. Het luxe passagiersschip deed vanaf 1927 dienst op de route Zuid-
Amerika-Duitsland, maar was in 1940 door de Kriegsmarine gevorderd en werd onder 
andere gebruikt als woonschip. In Gotenhafen bevonden zich twee opleidingseenheden, 
het 22. U-Flottille en het 27. U-Flottille (taktische Unterseebootsausbildungsflottillen). 
Veel matrozen aan boord van de CAP ARCONA waren dan ook bezig met een opleiding 
tot U-Bootfahrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De CAP ARCONA, vlaggenschip van de Hamburg-Südamerika-Linie: in 1927 opgeleverd door Blohm & 
Voss, 27.561 BRT. Lengte x breedte x diepgang: 205,9 x 25,8 x 8,7 m. Twee stoomturbines op twee 
schroeven, 24.000 pk (17.657 kW), max. snelheid 21 kn. Bemanning 630, passagiers 850 (na 1937).  
(¤ www.hamburgsud.com) 
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Boekbespreking 
 

DE ONDERGANG VAN DE VESTA 
door Willem A. van der Hidde 
Lanasta, 2011 
ISBN 978-90-8616-111-9 
formaat 220 x 280 mm (oblong), 112 pagina’s, prijs  € 23,95 
 
Lezers die in hun carrière wel eens hebben deelgenomen aan een brainstorm-sessie of 
brown-paper-sessie weten hoe een beperkte probleemstelling door een proces van vrije 
associaties kan uitwaaieren tot een breed spectrum van onderwerpen, veelal van afne-
mende relevantie voor het oorspronkelijke thema. En dat is precies de werkwijze die 
Willem van der Hidde heeft gevolgd, met zijn familiegeschiedenis als vertrekpunt. Het 
resultaat is een lappendeken aan korte historische schetsen, die ieder op zich een 
interessante kijk geven op verschillende episoden uit de eerste helft van de vorige eeuw. 
De stukjes zijn losjes verbonden met de lotgevallen van een KNSM-boot waar een verre 
verwant van Van der Hidde aan boord was toen deze stomer in mei 1944 door de Royal 
Air Force voor de Eemsmonding in de grond werd geboord. 
 
In een kleine dertig hoofdstukjes gaat de schrijver met een overigens zeer toegankelijke 
verteltrant in op even zovele verschillende aspecten van zijn verhaal, dat het resultaat is 
van uitgebreid en gedegen archiefonderzoek. Hij is daarbij blijkbaar van alles tegen-
gekomen en heeft zich beijverd om zoveel mogelijk feitenmateriaal aan de vergetelheid 
te ontrukken. Ik kom daar straks nog op terug. Maar eerst dit: Ook dit boek onderscheidt 
zich in positieve zin van andere publicaties over de Nederlandse koopvaardij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog doordat de schrijver ingaat op de gevolgen van de Duitse be-
zetting voor de tientallen schepen die na de meidagen van 1940 in Nederlandse havens 
waren achtergebleven. Ook de koortsachtige activiteiten die de Nederlandse werven in 
opdracht van de Kriegsmarine ontplooiden en de lotgevallen van de Nederlandse 
rederijen en hun personeel komen in dit verband aan bod. 
 
Wat ik bij het lezen van het boek minder kon waarderen was het ontbreken van een 
heldere structuur. De volgorde van de hoofdstukken komt niet logisch over en ook 
daarbinnen lijkt de auteur van de hak op de tak te springen. De meest uiteenlopende 
feitjes worden erbij gesleept. En dat wreekt zich in een gebrek aan diepgang waarmee 
deze veelheid aan onderwerpen kan worden behandeld, of leidt tot foutieve interpretaties, 
zoals bij het aantal mijnenvegers dat door Nederlandse werven voor rekening van de 
Kriegsmarine is gebouwd (geen 100 maar 60; ook hier kun je afvragen wat deze 
informatie bijdraagt aan de behandeling van het hoofdthema). De verhouding tussen tekst 
en illustraties is over het algemeen redelijk in balans. Het tweemaal (!) opnemen van 
hetzelfde algemeen plan van de Vesta brengt daar geen verandering in. De gouaches van 
zeeschilder Fred Boom zijn mooi gereproduceerd.  
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Na meer dan 70 jaar kun je nauwelijks verwachten dat het sober uitgevoerde werkje ten 
aanzien van het hoofdthema weinig of geen nieuwe feiten aandraagt. De auteur neemt 
heel veel keurig over uit bekende bronnen, waaronder de (metersdikke) officiële ge-
schiedenis van de Nederlandse strijdkrachten in WO II, zoals die is samengesteld door de 
voorgangers van het NIMH, de historische secties van de Marine-, Landmacht- en 
Luchtmachtstaf, maar die nimmer is gepubliceerd. Wat dit boekje desondanks min of 
meer overbodig maakt, is dat de beschreven gebeurtenissen ook uitvoerig voor het 
voetlicht komen in de publicaties van Bezemer, Bosscher en Brongers, de grote drie van 
de Nederlandse militaire geschiedschrijving van WO II, inclusief de verwarring in de 
Nederlandse bevelvoering op de 14de mei, waardoor de oorlogsbodems van het IJssel-
meerflottielje achter de sluizen van Den Oever aan hun ellendig lot werden overgelaten. 
De Engelsen hadden het beter voor elkaar: De MTB’s, die nog op 13 mei naar ons land 
waren overgestoken en zich ook naar het IJsselmeer hadden begeven, slaagden er de 
14de wel in om via de Oranjesluizen en IJmuiden te ontsnappen. 
 
Overigens rept Topper, tevens auteur van het boek De Wonsstelling, met geen woord 
over de interventie van de kanonneerboot JOHAN MAURITS VAN NASSAU, die ongeacht de 
resultaten ervan toch een plek verdient in een verhaal over de gebeurtenissen rond de 
Afsluitdijk. Het afslaan van een Duitse stormloop op bataljonssterkte (13 mei, met 50% 
verliezen voor de aanvallers) op de stelling van Kornwerderzand, wordt weliswaar even 
aangestipt, maar verder zwijgt het boek daarover in alle talen. Daarentegen gaat de 
schrijver uitgebreid in op het aanvalsplan en de opmars van de Duitse legereenheden 
door onze Noordelijke provincies en de voorbereidingen die door de vijand in de Friese 
havens werden getroffen voor de oversteek van het IJsselmeer. 
 
Conclusie: Het boek biedt grotendeels bekende 
feiten, aangevuld met een inkijkje in verrich-
tingen van enkele Duitse landeenheden die de 
opdracht hadden om de overgang van het IJssel-
meer te forceren. De ontbrekende informatie over 
andere gebeurtenissen op hetzelfde strijdtoneel is 
mogelijk wel te vinden in Toppers eerder 
verschenen boek, maar verwijzingen naar die pu-
blicatie hebben we niet aangetroffen. Helaas 
bevat Het IJsselmeerflottille geen register op 
scheeps- en persoonsnamen, terwijl de opge-
nomen  bronvermelding uiterst summier is 
gehouden. 
 
 
 
¤ Henk van Willigenburg 
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De TITANIC met 46.328 BRT en vier schoorstenen. 
¤ Wikipedia 
 
Als regisseur voor de Titanic-film werd Herbert Selpin aangesteld, die al meerdere (pro-
paganda)films op zijn naam had staan. De film was op intiatief van Goebbels ontstaan en 
ontkwam natuurlijk niet aan dubbele boodschappen. De Engelse kapitein en de White 
Star eigenaar werden afgespiegeld als op geld beluste wezens die alleen geïnteresseerd 
waren in het breken van een snelheidsrecord, de bemanning afblafte en niet keken naar 
de gevaren. Er was één toffe peer aan boord en dat was toevallig de Duitse eerste officier 
die zich bekommerde om de passagiers en het niet eens was met de leiding. Hoewel in 
werkelijkheid geen enkele Duitser tot de officieren aan boord behoorde en de verhaallijn 
door een scheepvaartdeskundige als zijnde niet realistisch werd beoordeeld, werd het 
script niet gewijzigd. 
 
In het team van Selpin bevond zich ook Walter Zerlett-Olfenius, die zich bezig hield met 
het schrijven van het script. Hoewel hij een hele andere persoonlijkheid had dan Selpin, 
waren ze toch bevriend en werkten al jaren samen aan films. Het maken van de film was 
een uitdaging. Er werd een model gemaakt om het zinken na te bootsen, de opnames 
daarvan werden gemaakt in de Scharmützelsee. Aan boord van de CAP ARCONA verliep 
het echter moeizaam. De vrouwelijke bemanningsleden vonden de aandacht van de aan 
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boord aanwezige mannen wel erg interessant, de matrozen liepen door de opnames heen, 
er was veel geluidsoverlast en de cast was er niet helemaal bij met volle concentratie. Het 
gevolg van dat alles was, dat veel scènes over en over moesten. 
 
Op 5 mei 1942, wederom een dag waarop de opnames niet wilden vlotten, liet Selpin het 
werk stilleggen. ’s Avonds dineerde men zoals gebruikelijk in het Casino hotel in 
Zoppot, de verblijfplaats van de crew. Met vijf personen aan tafel schoot Selpin uit z’n 
slof. Zijn tirade was vooral gericht op Zerlett, die in de Eerste Wereldoorlog onder-
scheiden was met het Eiserne Kreuz 1e klasse, zich goed kon vinden in het militaire 
wereldje en ontzag had voor militairen met nog hogere onderscheidingen. Selpin daar-
entegen moest daar niets van hebben en had geen enkel respect voor onderscheidingen. 
Enkele citaten: 
 
"Um Offizier zu werden, brauche man nur so dumm zu sein, dass man keinen anderen 
Beruf wählen könne." 
 
"Was ist das schon, dieses Scheiß-Ritterkreuz? Es ist ja kein Kunststück, aus einem U-
Boot heraus jemanden abzuschießen. Ich möchte mir lieber mit Titanic das Ritterkreuz 
der Filmarbeit verdienen." 
 
En over een aan boord aanwezige Luftwaffe-piloot met het ridderkruis: "Wenn ich 
fliegen könnte, ich hatte dreimal so viel Engländer abgeschossen. Wer sind das überhaupt 
für Jüngelchen, diese Angeber. Fliegen lernen kann jeder Idiot. Ein Haufen von Angeber 
und Arschlöchern." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het destijds – en nu nog – luxueuze Grand Hotel Casino in Sopot waar Selpin zijn onverstandige 
uitspraken te berde bracht. Adolf Hitler logeerde er toen de Duitsers hun opmars in Polen begonnen, 
na de oorlog behoorden Charles de Gaulle en Fidel Castro onder de illustere gasten. (¤ JacB) 
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lastige reparaties en een AKB-periode (ausser Kriegsbereitschaft) van zes maanden. Een-
maal gerepareerd werd de TIRPITZ belaagd door vliegtuigen van verschillende carriers in 
Operation Tungsten op 3 april 1944. Lichte schade, maar wel 122 doden en 316 gewon-
den door de beschieting van Flakposities aan boord. 
 
De overige operaties tegen het schip worden wat korter beschreven. Er is een hoofdstuk 
gewijd aan een overzicht daarvan, met tekeningen van de schade die daarbij aangericht 
werd. De laatste operatie op 12 november 1944 met Tallboy-bommen, waarna het schip 
kapseisde, was geen actie van de Royal Navy en valt daardoor een beetje buiten het 
thema van het boek, maar wordt wel uitgebreid beschreven door de veteranen in het 
vijfde hoofdstuk.  
 
De Werkgroep kon bijdragen aan het Engels project. De foto op de voorzijde is een 
artistieke bewerking van een originele foto uit mijn collectie. Jac. Baart leverde foto’s 
van relicten, genomen in een Noors museum. En, niet geheel onbelangrijk, 68 jaar na het 
tot zinken brengen van het slagschip konden we de auteurs in contact brengen met de 
Bord-kameradschaft Tirpitz, de vereniging van oud-bemanningsleden. Dat resulteerde in 
een heel hoofdstuk met persoonlijke ervaringen.  

 
296 pagina’s, A5 formaat, harde kaft £ 35.00, zachte kaft £ 17.00, 
meer informatie: www.uppress.co.uk/nav 
 
¤ Maurice Laarman 
 
 

Boekbespreking 
 

HET IJSSELMEERFLOTTIELJE 
door Jacob Topper 
Aspekt, 2012 
ISBN 978-94-6153-1223 
formaat 135 x 215 mm, 146 pagina’s, prijs  € 16,95 
 
Zoals we weten verliep de Duitse overval op ons land in 1940 minder vlot dan de 
Wehrmacht het zich had voorgesteld. Enkele uitzonderingen daargelaten, boden de 
Nederlanders hevig verzet, iets waar men in Berlijn niet op had gerekend, de 
erbarmelijke staat van ons toenmalige defensie-apparaat in aanmerking nemende. Een 
van de Nederlandse successen uit deze episode was de verdediging van de Afsluitdijk 
door de bezetting van de stelling Kornwerderzand, een complex van bunkers en andere 
fortificaties, dat de vijand de overgang naar Noord-Holland belette. De maritieme com-
ponent van onze militaire aanwezigheid ter plaatse werd gevormd door het zogeheten 
IJsselmeer-flottielje, waaraan het gelijknamige boekje is gewijd dat onlangs is versche-
nen. 
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Hunting Tirpitz 
Royal Naval operations against Bismarck’s sister ship 

 
De TIRPITZ is een fascinerend schip met een bewogen geschiedenis. In tegenstelling tot 
de BISMARCK is er veel meer te traceren over Duitsland’s grootste slagschip. Er leven 
nog mensen die op het schip dienden, in verschillende musea zijn duizenden voorwerpen 
be-waard gebleven en gedurende de diensttijd van meer dan drieënhalf jaar is een 
uitgebreide ‘paper trail’ bewaard gebleven, bestaande uit foto’s en documenten. En niet 
alleen van Duitse kant, ook aan de geallieerde kant is zo’n paper trail beschikbaar. Bij 
alle pogingen het schip uit te schakelen, zijn uitgebreide plannen ontworpen en na de 
uitvoering hiervan werd steeds een analyse (summary) gemaakt.   

 
Al het bovenstaande komt samen in een nieuw boek van de University of Plymouth 
Press. Ze geven een serie boeken uit die gebaseerd zijn op de summaries, gemaakt door 
de Royal Navy na operaties. Hoewel deze met de huidige inzichten niet altijd geheel 
overeenstemmen, geven ze toch een uitstekend beeld van de Engelse kant. Het is ver-
bazend hoe goed men soms op de hoogte was. De summaries werden geschreven om 
daaruit lessen te trekken voor een volgende onderneming, wat kan er beter? In een 
professionele organisatie die het militaire apparaat verondersteld te zijn, zijn dergelijke 
‘lessons learned’ onmisbaar.  

 
Drie acties worden uitgebreid beschreven. De raid op St.Nazaire op 28 maart 1942, 
omdat deze bedoeld was daar het droogdok uit te schakelen, het enige dok aan de At-
lantische Oceaan dat groot genoeg was voor de TIRPITZ. Verder Operation Source, de 
aanval met mini-duikbootjes (X-craf) in september 1943, die resulteerde in veel schade, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
Bij Zerlett was de maat vol, na eerdere woedeuitbarstingen van Selpin had hij er genoeg 
van en verliet woedend het vertrek met z’n vriendin. ’s Nachts schijnt ze nog geroepen te 
hebben: "Geeft niemand deze man nu aan?" 
 
De volgende dag wilde Zerlett zijn contract opzeggen, hij kon niet meer samenwerken 
met Selpin. Via een vriend van Zerlett, Staatsrat Hans Hinkel, Generalsekretär der 
Reichskulturkammer en SS-officier, belandde het verhaal ook bij de instanties. En in die 
tijd gingen die met zulke uitlatingen niet zo soepel om. Via een wet, genaamd 
‘Heimtückegesetz’, kon iedereen die zich laatdunkend uitliet over de staat, de NSDAP, 
daartoe behorende personen of instanties worden bestraft. En inderdaad werden met deze 
wet in de hand personen veroordeeld tot boetes en/of gevangenisstraf. Later, vanaf 1943, 
werden laatdunkende uitingen gelijkgesteld aan Wehrkraftzersetzung en kon de doodstraf 
worden uitgesproken. 
 
Het voorval werd gemeld aan propagandaminister Goebbels, die een goed gesprek had 
met Selpin. Dat was echter een man die achter zijn woorden stond, en deze dan ook niet 
wilde terugnemen of zijn excuses aanbieden. Het gevolg was dat hij op 31 juli 1942door 
de Gestapo werd gearresteerd. Nog dezelfde nacht werd hij gevonden in zijn Berlijnse 
cel, opgehangen aan z’n bretels. Of hij dat zelf had gedaan of daarbij een handje werd 
geholpen is lange tijd niet helemaal duidelijk geweest. Het meest recente onderzoek 
echter, van Friedemann Beyer in zijn boek Der Fall Selpin, gaat uit van zelfmoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friedemann Beyer: 
Der Fall Selpin 
Chronik einer Denunziation 
220 pagina’s met 40 afbeeldingen 
ISBN 978-3-89910-520-9 
Uitgever: Collection Rolf Heyne 
€ 19.80 

  



 
De uitva
familie, v
uiteindel
 
Toen de 
Duitse b
met een 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele be
(¤ interne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zerlett k
niet mee
zijn rol i
werd de 
geallieer
veroorde
vrijgespr

aart was ondanks 
vrienden en colleg
lijk de film af, Wer

film eind 1943 ee
ioscopen vertoond
ondergaand Duitsl

eelden uit de Duitse T
t/Kino International) 

kwam er na de oor
er welkom, want a
in de Selpin zaak w

helft van zijn ve
rde denazificatie pr
elen. In 1949 ech
roken. Met films zo

6

weinig ruchtbaar
ga’s ook bezocht do
rner Klingler. 

enmaal klaar was,
d worden, alleen in
land niet geschikt v

Titanic-film. 

rlog niet zonder kl
alle collega’s was 
werd hij in 1947 to
rmorgen en bezitt
roces om de grote 

hter werd het oord
ou hij zich echter n

6 

rheid toch vrij dru
oor de Gestapo. Ee

, mocht deze op b
n buitenlandse. Mo
voor zijn burgers.

eurscheuren vanaf
het verhaal over z

ot vier jaar werkka
tingen verbeurd ve
en kleine Nazi’s, 

deel in hoger ber
niet meer bezighou

uk en werd behal
en andere regisseur

bevel van Goebbel
ogelijk vond hij de

f. In de filmwereld
zijn verraad beken

amp veroordeeld, d
erklaard. Dit pastt
profiteurs en meel

roep herzien en w
uden. 

lve door 
r maakte 

s niet in 
e parallel 

d was hij 
nd. Voor 
daarnaast 
te in het 
lopers te 

wordt hij 

 
Lokale bunkerlie
één bunker te be
vinden zijn: http
Bijna tegelijkert
de gemeentelijke
 
Meer informatie
http://www.lufts

 
Update 
Bij het samenste
terrein aan de B
len gaan worden
door goedkoper 
periode en met 
ruimte om een 
laatste nieuws v
Holger Raddatz
dag. 
 
¤ Maurice Laarm
 
Hydraulisch bewog
(¤ Holger Raddatz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efhebbers hebben 
ehouden. Dat is ni

p://www.erhalt-der-
tijd is een verzoek 
e monumentenlijst

e over bunkers in W
schutzbunker-wilhe

ellen van dit Maga
Bantersee (2.U-Flot
n. De sloop aan de 

dan begroot. Nu 
hetzelfde budget 

vijfde bunker in d
vinden. De specia
, volgt bij het sch

man 

gen hamerstiften verb
z) 

23 

geprobeerd de sloo
iet gelukt. Wel kon
-jachmannbunker.d
aan de stad gedaan

t te zetten. Hopelijk

Wilhelmshaven: 
elmshaven.de/  

azine bereikte ons h
ttille, zie magazine
Hannoversche Str
de sloopfirma toch
meer ‘nuttig’ we

de stad te slopen. 
alist pur sang op h
hrijven dezes met 

brijzelen de bunkers 

op tegen te houden
n men vele foto’s 
de/ 
n de beide T 750 b
k heeft dat succes. 

het nieuws dat ook
e nr. 12 ) mogelijk
asse verloopt voor
h in de stad is, ka

erk doen. Misschi
Op bovengenoem

het gebied van bu
vochtige ogen de 

in Wilhelmshaven. 

n, of in ieder geva
maken, die hier te

bij de Bantersee op
 

k de bunkers op he
k ook gesloopt zul
rspoedig en is daar
an men in dezelfde
en is er zelfs nog

mde site kunt u he
unkers Typ T 750

sloop van dag to

al 
e 

p 

et 
-
-
e 
g 
et 
0, 
ot 



22 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kazerne beschadigd door de vele bombar-
dementen. Na de Duitse capitulatie werden de gebouwen lange tijd gebruikt als woning 
door de vele dakloos geworden burgers; 60 procent van de huizen was verwoest door de 
geallieerde bommen. Tot 1969 bleven de woningen, daarna werd er een daklozenverblijf 
ingericht. Uiteindelijk werd de kazerne in 1977/78 gesloopt. 
 
De bunkers worden afgebroken omdat op deze locatie een fabricagehal wordt neergezet, 
waar de voeten van windmolens zullen worden gemaakt. In een stad die gebouwd is voor 
de marine, maar erg lijdt onder steeds meer inkrimpen daarvan met inherente, forse 
bezuinigingen, is elk bedrijf dat zich binnen de stadsgrenzen vestigt goed nieuws. Van de 
ruim 80.000 inwoners is 12,3 procent werkeloos, bijna het dubbele van het landelijk ge-
middelde. Dat zal mede een rol hebben gespeeld in de besluitvorming rond de kostbare 
sloop van de bunkers. 
 
Is het erg dat de bunkers verdwijnen? Wel gezien het feit dat elk historisch gebouw waar-
devol is als overblijfsel van het verleden. Aan de andere kant: de historische context met 
de kazerne is verdwenen, net zoals dat is gebeurd bij het kazernecomplex aan de 
Bantersee. Tot 2009 stond hier een gebouwencomplex met twee T 750 bunkers en 
kazernes die ooit de 2. U-Bootsflottille huisvestten. De kazernes zijn afgebroken omdat 
de firma Bertelsmann er zich zou vestigen. Dat plan is niet verwezenlijkt, al wat nu rest 
is een lege vlakte met twee grote bunkers, terwijl dit een ideale locatie had kunnen zijn 
voor het iets verderop gevestigde marinemuseum. Daarnaast beschikt Wilhelmshaven 
nog over een ruim aanbod van grote Luftschutzbunkers, sommige als ruïne, andere als 
museum, maar de meeste gewoon leegstaand. 

 
Aanvang sloop van een van de T 750 bunkers. (¤ Holger Raddatz) 
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De wrange ironie van het verhaal is, dat men bij het opnemen van een film over een 
scheepsramp aan boord van de CAP ARCONA niet kon weten dat het schip zelf drie jaar 
later bekendheid zou krijgen door een veel groter verlies aan mensenlevens dan bij de 
ondergang van de TITANIC. Het trieste lijstje van grootste scheepsrampen telt twaalf cata-
strofes, waarop vier Duitse schepen staan die in 1945 zonken in de Oostzee. De CAP 
ARCONA staat hier tussen, met naar schatting 4.500 à 6.000 slachtoffers. Het grote ver-
schil met de TITANIC echter was, dat de passagiers aan boord daar niet uit vrije wil 
waren, maar afkomstig uit concentratiekampen. In plaats van een nieuw leven beginnen 
op een ander continent, waren de gevangenen uit hun huizen gesleept, naar een kamp 
gebracht en toen de kampen onder de voet dreigden gelopen te worden, ondergebracht op 
de CAP ARCONA en de kleinere vrachtvaarders THIELBEK en ATHEN. Het passagiersschip 
DEUTSCHLAND lag ook klaar, maar nog zonder gevangenen aan boord. De schepen waren 
in mei 1945 in gebruik als varend concentratiekamp, maar door gebrek aan brandstof en 
technische mankementen lagen ze voorlopig voor anker in de Neustädter Bucht. Of de 
Royal Air Force wist van de gevangenen aan boord is niet helemaal duidelijk, maar in 
ieder geval werd een aanval met Typhoon jachtbommenwerpers uitgevoerd, waarbij de 
CAP ARCONA, THIELBEK en DEUTSCHLAND tot zinken werden gebracht. Circa 7.250 
gevangenen, 750 bewakers en marinemensen lieten het leven, daaronder ook een aantal 
Nederlanders. U kunt daar op internet een en ander over vinden, onder meer onder: 
www.vriendenkringneuengamme.nl 
 
De TITANIC groeide uit tot een icoon in de moderne geschiedenis, zeker na de film van 
James Cameron uit 1997. Het lot van de Duitse schepen bleef relatief onbelicht, hoewel 
er recent enkele films en documentaires zijn verschenen. Een voorbeeld hiervan is de 
Nederlandse film Sonny Boy, uit 2011 (een tip voor als u op zaterdagavond mag helpen 
de film uitkiezen). 
 
Er is overigens wel een parallel tussen de beide regisseurs van de Titanic films uit 1943 
en 1997: Selpin en Cameron zijn beide nogal temperamentvol en schieten wel eens uit 
hun slof. Voor Selpin betekende dat een Gestapo-gevangenis, voor Cameron alleen nare 
berichten in de media van zijn medewerkers. 
 
Meer over de CAP ARCONA is nog te vinden in de volgende boeken: 
● S.P. Geertsema, De Ramp In De Lübecker Bocht (Boom 2011),  
met veel aandacht voor de circa 300 Nederlandse slachtoffers. 
● A. Priboschek & H. Dederichs, Auf den Spuren des Seekrieges. Tauchen an Wracks 
aus den Jahren 1939 – 1945 (Müller Rüschlikon 2004), 
naar het idee van de auteur de meest verschrikkelijke duik met allerlei menselijke over-
blijfselen. 
● W. Müller & R. Kramer, Gesunken und verschollen, Menschen und Schiffsschiksale 
Ostsee 1945 (Koehler 1994). 
 
¤ Maurice Laarman  
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kazerne beschadigd door de vele bombar-
dementen. Na de Duitse capitulatie werden de gebouwen lange tijd gebruikt als woning 
door de vele dakloos geworden burgers; 60 procent van de huizen was verwoest door de 
geallieerde bommen. Tot 1969 bleven de woningen, daarna werd er een daklozenverblijf 
ingericht. Uiteindelijk werd de kazerne in 1977/78 gesloopt. 
 
De bunkers worden afgebroken omdat op deze locatie een fabricagehal wordt neergezet, 
waar de voeten van windmolens zullen worden gemaakt. In een stad die gebouwd is voor 
de marine, maar erg lijdt onder steeds meer inkrimpen daarvan met inherente, forse 
bezuinigingen, is elk bedrijf dat zich binnen de stadsgrenzen vestigt goed nieuws. Van de 
ruim 80.000 inwoners is 12,3 procent werkeloos, bijna het dubbele van het landelijk ge-
middelde. Dat zal mede een rol hebben gespeeld in de besluitvorming rond de kostbare 
sloop van de bunkers. 
 
Is het erg dat de bunkers verdwijnen? Wel gezien het feit dat elk historisch gebouw waar-
devol is als overblijfsel van het verleden. Aan de andere kant: de historische context met 
de kazerne is verdwenen, net zoals dat is gebeurd bij het kazernecomplex aan de 
Bantersee. Tot 2009 stond hier een gebouwencomplex met twee T 750 bunkers en 
kazernes die ooit de 2. U-Bootsflottille huisvestten. De kazernes zijn afgebroken omdat 
de firma Bertelsmann er zich zou vestigen. Dat plan is niet verwezenlijkt, al wat nu rest 
is een lege vlakte met twee grote bunkers, terwijl dit een ideale locatie had kunnen zijn 
voor het iets verderop gevestigde marinemuseum. Daarnaast beschikt Wilhelmshaven 
nog over een ruim aanbod van grote Luftschutzbunkers, sommige als ruïne, andere als 
museum, maar de meeste gewoon leegstaand. 

 
Aanvang sloop van een van de T 750 bunkers. (¤ Holger Raddatz) 
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De wrange ironie van het verhaal is, dat men bij het opnemen van een film over een 
scheepsramp aan boord van de CAP ARCONA niet kon weten dat het schip zelf drie jaar 
later bekendheid zou krijgen door een veel groter verlies aan mensenlevens dan bij de 
ondergang van de TITANIC. Het trieste lijstje van grootste scheepsrampen telt twaalf cata-
strofes, waarop vier Duitse schepen staan die in 1945 zonken in de Oostzee. De CAP 
ARCONA staat hier tussen, met naar schatting 4.500 à 6.000 slachtoffers. Het grote ver-
schil met de TITANIC echter was, dat de passagiers aan boord daar niet uit vrije wil 
waren, maar afkomstig uit concentratiekampen. In plaats van een nieuw leven beginnen 
op een ander continent, waren de gevangenen uit hun huizen gesleept, naar een kamp 
gebracht en toen de kampen onder de voet dreigden gelopen te worden, ondergebracht op 
de CAP ARCONA en de kleinere vrachtvaarders THIELBEK en ATHEN. Het passagiersschip 
DEUTSCHLAND lag ook klaar, maar nog zonder gevangenen aan boord. De schepen waren 
in mei 1945 in gebruik als varend concentratiekamp, maar door gebrek aan brandstof en 
technische mankementen lagen ze voorlopig voor anker in de Neustädter Bucht. Of de 
Royal Air Force wist van de gevangenen aan boord is niet helemaal duidelijk, maar in 
ieder geval werd een aanval met Typhoon jachtbommenwerpers uitgevoerd, waarbij de 
CAP ARCONA, THIELBEK en DEUTSCHLAND tot zinken werden gebracht. Circa 7.250 
gevangenen, 750 bewakers en marinemensen lieten het leven, daaronder ook een aantal 
Nederlanders. U kunt daar op internet een en ander over vinden, onder meer onder: 
www.vriendenkringneuengamme.nl 
 
De TITANIC groeide uit tot een icoon in de moderne geschiedenis, zeker na de film van 
James Cameron uit 1997. Het lot van de Duitse schepen bleef relatief onbelicht, hoewel 
er recent enkele films en documentaires zijn verschenen. Een voorbeeld hiervan is de 
Nederlandse film Sonny Boy, uit 2011 (een tip voor als u op zaterdagavond mag helpen 
de film uitkiezen). 
 
Er is overigens wel een parallel tussen de beide regisseurs van de Titanic films uit 1943 
en 1997: Selpin en Cameron zijn beide nogal temperamentvol en schieten wel eens uit 
hun slof. Voor Selpin betekende dat een Gestapo-gevangenis, voor Cameron alleen nare 
berichten in de media van zijn medewerkers. 
 
Meer over de CAP ARCONA is nog te vinden in de volgende boeken: 
● S.P. Geertsema, De Ramp In De Lübecker Bocht (Boom 2011),  
met veel aandacht voor de circa 300 Nederlandse slachtoffers. 
● A. Priboschek & H. Dederichs, Auf den Spuren des Seekrieges. Tauchen an Wracks 
aus den Jahren 1939 – 1945 (Müller Rüschlikon 2004), 
naar het idee van de auteur de meest verschrikkelijke duik met allerlei menselijke over-
blijfselen. 
● W. Müller & R. Kramer, Gesunken und verschollen, Menschen und Schiffsschiksale 
Ostsee 1945 (Koehler 1994). 
 
¤ Maurice Laarman  
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Hunting Tirpitz 
Royal Naval operations against Bismarck’s sister ship 

 
De TIRPITZ is een fascinerend schip met een bewogen geschiedenis. In tegenstelling tot 
de BISMARCK is er veel meer te traceren over Duitsland’s grootste slagschip. Er leven 
nog mensen die op het schip dienden, in verschillende musea zijn duizenden voorwerpen 
be-waard gebleven en gedurende de diensttijd van meer dan drieënhalf jaar is een 
uitgebreide ‘paper trail’ bewaard gebleven, bestaande uit foto’s en documenten. En niet 
alleen van Duitse kant, ook aan de geallieerde kant is zo’n paper trail beschikbaar. Bij 
alle pogingen het schip uit te schakelen, zijn uitgebreide plannen ontworpen en na de 
uitvoering hiervan werd steeds een analyse (summary) gemaakt.   

 
Al het bovenstaande komt samen in een nieuw boek van de University of Plymouth 
Press. Ze geven een serie boeken uit die gebaseerd zijn op de summaries, gemaakt door 
de Royal Navy na operaties. Hoewel deze met de huidige inzichten niet altijd geheel 
overeenstemmen, geven ze toch een uitstekend beeld van de Engelse kant. Het is ver-
bazend hoe goed men soms op de hoogte was. De summaries werden geschreven om 
daaruit lessen te trekken voor een volgende onderneming, wat kan er beter? In een 
professionele organisatie die het militaire apparaat verondersteld te zijn, zijn dergelijke 
‘lessons learned’ onmisbaar.  

 
Drie acties worden uitgebreid beschreven. De raid op St.Nazaire op 28 maart 1942, 
omdat deze bedoeld was daar het droogdok uit te schakelen, het enige dok aan de At-
lantische Oceaan dat groot genoeg was voor de TIRPITZ. Verder Operation Source, de 
aanval met mini-duikbootjes (X-craf) in september 1943, die resulteerde in veel schade, 
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Bij Zerlett was de maat vol, na eerdere woedeuitbarstingen van Selpin had hij er genoeg 
van en verliet woedend het vertrek met z’n vriendin. ’s Nachts schijnt ze nog geroepen te 
hebben: "Geeft niemand deze man nu aan?" 
 
De volgende dag wilde Zerlett zijn contract opzeggen, hij kon niet meer samenwerken 
met Selpin. Via een vriend van Zerlett, Staatsrat Hans Hinkel, Generalsekretär der 
Reichskulturkammer en SS-officier, belandde het verhaal ook bij de instanties. En in die 
tijd gingen die met zulke uitlatingen niet zo soepel om. Via een wet, genaamd 
‘Heimtückegesetz’, kon iedereen die zich laatdunkend uitliet over de staat, de NSDAP, 
daartoe behorende personen of instanties worden bestraft. En inderdaad werden met deze 
wet in de hand personen veroordeeld tot boetes en/of gevangenisstraf. Later, vanaf 1943, 
werden laatdunkende uitingen gelijkgesteld aan Wehrkraftzersetzung en kon de doodstraf 
worden uitgesproken. 
 
Het voorval werd gemeld aan propagandaminister Goebbels, die een goed gesprek had 
met Selpin. Dat was echter een man die achter zijn woorden stond, en deze dan ook niet 
wilde terugnemen of zijn excuses aanbieden. Het gevolg was dat hij op 31 juli 1942door 
de Gestapo werd gearresteerd. Nog dezelfde nacht werd hij gevonden in zijn Berlijnse 
cel, opgehangen aan z’n bretels. Of hij dat zelf had gedaan of daarbij een handje werd 
geholpen is lange tijd niet helemaal duidelijk geweest. Het meest recente onderzoek 
echter, van Friedemann Beyer in zijn boek Der Fall Selpin, gaat uit van zelfmoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friedemann Beyer: 
Der Fall Selpin 
Chronik einer Denunziation 
220 pagina’s met 40 afbeeldingen 
ISBN 978-3-89910-520-9 
Uitgever: Collection Rolf Heyne 
€ 19.80 
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boord aanwezige mannen wel erg interessant, de matrozen liepen door de opnames heen, 
er was veel geluidsoverlast en de cast was er niet helemaal bij met volle concentratie. Het 
gevolg van dat alles was, dat veel scènes over en over moesten. 
 
Op 5 mei 1942, wederom een dag waarop de opnames niet wilden vlotten, liet Selpin het 
werk stilleggen. ’s Avonds dineerde men zoals gebruikelijk in het Casino hotel in 
Zoppot, de verblijfplaats van de crew. Met vijf personen aan tafel schoot Selpin uit z’n 
slof. Zijn tirade was vooral gericht op Zerlett, die in de Eerste Wereldoorlog onder-
scheiden was met het Eiserne Kreuz 1e klasse, zich goed kon vinden in het militaire 
wereldje en ontzag had voor militairen met nog hogere onderscheidingen. Selpin daar-
entegen moest daar niets van hebben en had geen enkel respect voor onderscheidingen. 
Enkele citaten: 
 
"Um Offizier zu werden, brauche man nur so dumm zu sein, dass man keinen anderen 
Beruf wählen könne." 
 
"Was ist das schon, dieses Scheiß-Ritterkreuz? Es ist ja kein Kunststück, aus einem U-
Boot heraus jemanden abzuschießen. Ich möchte mir lieber mit Titanic das Ritterkreuz 
der Filmarbeit verdienen." 
 
En over een aan boord aanwezige Luftwaffe-piloot met het ridderkruis: "Wenn ich 
fliegen könnte, ich hatte dreimal so viel Engländer abgeschossen. Wer sind das überhaupt 
für Jüngelchen, diese Angeber. Fliegen lernen kann jeder Idiot. Ein Haufen von Angeber 
und Arschlöchern." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het destijds – en nu nog – luxueuze Grand Hotel Casino in Sopot waar Selpin zijn onverstandige 
uitspraken te berde bracht. Adolf Hitler logeerde er toen de Duitsers hun opmars in Polen begonnen, 
na de oorlog behoorden Charles de Gaulle en Fidel Castro onder de illustere gasten. (¤ JacB) 
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lastige reparaties en een AKB-periode (ausser Kriegsbereitschaft) van zes maanden. Een-
maal gerepareerd werd de TIRPITZ belaagd door vliegtuigen van verschillende carriers in 
Operation Tungsten op 3 april 1944. Lichte schade, maar wel 122 doden en 316 gewon-
den door de beschieting van Flakposities aan boord. 
 
De overige operaties tegen het schip worden wat korter beschreven. Er is een hoofdstuk 
gewijd aan een overzicht daarvan, met tekeningen van de schade die daarbij aangericht 
werd. De laatste operatie op 12 november 1944 met Tallboy-bommen, waarna het schip 
kapseisde, was geen actie van de Royal Navy en valt daardoor een beetje buiten het 
thema van het boek, maar wordt wel uitgebreid beschreven door de veteranen in het 
vijfde hoofdstuk.  
 
De Werkgroep kon bijdragen aan het Engels project. De foto op de voorzijde is een 
artistieke bewerking van een originele foto uit mijn collectie. Jac. Baart leverde foto’s 
van relicten, genomen in een Noors museum. En, niet geheel onbelangrijk, 68 jaar na het 
tot zinken brengen van het slagschip konden we de auteurs in contact brengen met de 
Bord-kameradschaft Tirpitz, de vereniging van oud-bemanningsleden. Dat resulteerde in 
een heel hoofdstuk met persoonlijke ervaringen.  

 
296 pagina’s, A5 formaat, harde kaft £ 35.00, zachte kaft £ 17.00, 
meer informatie: www.uppress.co.uk/nav 
 
¤ Maurice Laarman 
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door Jacob Topper 
Aspekt, 2012 
ISBN 978-94-6153-1223 
formaat 135 x 215 mm, 146 pagina’s, prijs  € 16,95 
 
Zoals we weten verliep de Duitse overval op ons land in 1940 minder vlot dan de 
Wehrmacht het zich had voorgesteld. Enkele uitzonderingen daargelaten, boden de 
Nederlanders hevig verzet, iets waar men in Berlijn niet op had gerekend, de 
erbarmelijke staat van ons toenmalige defensie-apparaat in aanmerking nemende. Een 
van de Nederlandse successen uit deze episode was de verdediging van de Afsluitdijk 
door de bezetting van de stelling Kornwerderzand, een complex van bunkers en andere 
fortificaties, dat de vijand de overgang naar Noord-Holland belette. De maritieme com-
ponent van onze militaire aanwezigheid ter plaatse werd gevormd door het zogeheten 
IJsselmeer-flottielje, waaraan het gelijknamige boekje is gewijd dat onlangs is versche-
nen. 
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Na meer dan 70 jaar kun je nauwelijks verwachten dat het sober uitgevoerde werkje ten 
aanzien van het hoofdthema weinig of geen nieuwe feiten aandraagt. De auteur neemt 
heel veel keurig over uit bekende bronnen, waaronder de (metersdikke) officiële ge-
schiedenis van de Nederlandse strijdkrachten in WO II, zoals die is samengesteld door de 
voorgangers van het NIMH, de historische secties van de Marine-, Landmacht- en 
Luchtmachtstaf, maar die nimmer is gepubliceerd. Wat dit boekje desondanks min of 
meer overbodig maakt, is dat de beschreven gebeurtenissen ook uitvoerig voor het 
voetlicht komen in de publicaties van Bezemer, Bosscher en Brongers, de grote drie van 
de Nederlandse militaire geschiedschrijving van WO II, inclusief de verwarring in de 
Nederlandse bevelvoering op de 14de mei, waardoor de oorlogsbodems van het IJssel-
meerflottielje achter de sluizen van Den Oever aan hun ellendig lot werden overgelaten. 
De Engelsen hadden het beter voor elkaar: De MTB’s, die nog op 13 mei naar ons land 
waren overgestoken en zich ook naar het IJsselmeer hadden begeven, slaagden er de 
14de wel in om via de Oranjesluizen en IJmuiden te ontsnappen. 
 
Overigens rept Topper, tevens auteur van het boek De Wonsstelling, met geen woord 
over de interventie van de kanonneerboot JOHAN MAURITS VAN NASSAU, die ongeacht de 
resultaten ervan toch een plek verdient in een verhaal over de gebeurtenissen rond de 
Afsluitdijk. Het afslaan van een Duitse stormloop op bataljonssterkte (13 mei, met 50% 
verliezen voor de aanvallers) op de stelling van Kornwerderzand, wordt weliswaar even 
aangestipt, maar verder zwijgt het boek daarover in alle talen. Daarentegen gaat de 
schrijver uitgebreid in op het aanvalsplan en de opmars van de Duitse legereenheden 
door onze Noordelijke provincies en de voorbereidingen die door de vijand in de Friese 
havens werden getroffen voor de oversteek van het IJsselmeer. 
 
Conclusie: Het boek biedt grotendeels bekende 
feiten, aangevuld met een inkijkje in verrich-
tingen van enkele Duitse landeenheden die de 
opdracht hadden om de overgang van het IJssel-
meer te forceren. De ontbrekende informatie over 
andere gebeurtenissen op hetzelfde strijdtoneel is 
mogelijk wel te vinden in Toppers eerder 
verschenen boek, maar verwijzingen naar die pu-
blicatie hebben we niet aangetroffen. Helaas 
bevat Het IJsselmeerflottille geen register op 
scheeps- en persoonsnamen, terwijl de opge-
nomen  bronvermelding uiterst summier is 
gehouden. 
 
 
 
¤ Henk van Willigenburg 
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De TITANIC met 46.328 BRT en vier schoorstenen. 
¤ Wikipedia 
 
Als regisseur voor de Titanic-film werd Herbert Selpin aangesteld, die al meerdere (pro-
paganda)films op zijn naam had staan. De film was op intiatief van Goebbels ontstaan en 
ontkwam natuurlijk niet aan dubbele boodschappen. De Engelse kapitein en de White 
Star eigenaar werden afgespiegeld als op geld beluste wezens die alleen geïnteresseerd 
waren in het breken van een snelheidsrecord, de bemanning afblafte en niet keken naar 
de gevaren. Er was één toffe peer aan boord en dat was toevallig de Duitse eerste officier 
die zich bekommerde om de passagiers en het niet eens was met de leiding. Hoewel in 
werkelijkheid geen enkele Duitser tot de officieren aan boord behoorde en de verhaallijn 
door een scheepvaartdeskundige als zijnde niet realistisch werd beoordeeld, werd het 
script niet gewijzigd. 
 
In het team van Selpin bevond zich ook Walter Zerlett-Olfenius, die zich bezig hield met 
het schrijven van het script. Hoewel hij een hele andere persoonlijkheid had dan Selpin, 
waren ze toch bevriend en werkten al jaren samen aan films. Het maken van de film was 
een uitdaging. Er werd een model gemaakt om het zinken na te bootsen, de opnames 
daarvan werden gemaakt in de Scharmützelsee. Aan boord van de CAP ARCONA verliep 
het echter moeizaam. De vrouwelijke bemanningsleden vonden de aandacht van de aan 
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Was ist das schon, dieses Scheiß-Ritterkreuz? De Duitse Titanic. 
 

Maurice Laarman 
 
Onlangs heeft u veel in de media kunnen vernemen over het 100 jarig jubileum van het 
zinken van de TITANIC. Minder bekend is dat er ook een link is met het Derde Rijk en de 
Kriegsmarine. We zullen het kort uit de doeken doen. In Gotenhafen, het tegenwoordige 
Poolse Gdynia, werd de CAP ARCONA in 1942 gebruikt als decor voor een verfilming van 
de ramp met de TITANIC. Hoewel de CAP ARCONA bijna 70 meter korter was dan de 
TITANIC, en drie in plaats van vier schoorstenen had, was het natuurlijk een prima en 
realistisch decorstuk. Het luxe passagiersschip deed vanaf 1927 dienst op de route Zuid-
Amerika-Duitsland, maar was in 1940 door de Kriegsmarine gevorderd en werd onder 
andere gebruikt als woonschip. In Gotenhafen bevonden zich twee opleidingseenheden, 
het 22. U-Flottille en het 27. U-Flottille (taktische Unterseebootsausbildungsflottillen). 
Veel matrozen aan boord van de CAP ARCONA waren dan ook bezig met een opleiding 
tot U-Bootfahrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De CAP ARCONA, vlaggenschip van de Hamburg-Südamerika-Linie: in 1927 opgeleverd door Blohm & 
Voss, 27.561 BRT. Lengte x breedte x diepgang: 205,9 x 25,8 x 8,7 m. Twee stoomturbines op twee 
schroeven, 24.000 pk (17.657 kW), max. snelheid 21 kn. Bemanning 630, passagiers 850 (na 1937).  
(¤ www.hamburgsud.com) 

27 
 

Boekbespreking 
 

DE ONDERGANG VAN DE VESTA 
door Willem A. van der Hidde 
Lanasta, 2011 
ISBN 978-90-8616-111-9 
formaat 220 x 280 mm (oblong), 112 pagina’s, prijs  € 23,95 
 
Lezers die in hun carrière wel eens hebben deelgenomen aan een brainstorm-sessie of 
brown-paper-sessie weten hoe een beperkte probleemstelling door een proces van vrije 
associaties kan uitwaaieren tot een breed spectrum van onderwerpen, veelal van afne-
mende relevantie voor het oorspronkelijke thema. En dat is precies de werkwijze die 
Willem van der Hidde heeft gevolgd, met zijn familiegeschiedenis als vertrekpunt. Het 
resultaat is een lappendeken aan korte historische schetsen, die ieder op zich een 
interessante kijk geven op verschillende episoden uit de eerste helft van de vorige eeuw. 
De stukjes zijn losjes verbonden met de lotgevallen van een KNSM-boot waar een verre 
verwant van Van der Hidde aan boord was toen deze stomer in mei 1944 door de Royal 
Air Force voor de Eemsmonding in de grond werd geboord. 
 
In een kleine dertig hoofdstukjes gaat de schrijver met een overigens zeer toegankelijke 
verteltrant in op even zovele verschillende aspecten van zijn verhaal, dat het resultaat is 
van uitgebreid en gedegen archiefonderzoek. Hij is daarbij blijkbaar van alles tegen-
gekomen en heeft zich beijverd om zoveel mogelijk feitenmateriaal aan de vergetelheid 
te ontrukken. Ik kom daar straks nog op terug. Maar eerst dit: Ook dit boek onderscheidt 
zich in positieve zin van andere publicaties over de Nederlandse koopvaardij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog doordat de schrijver ingaat op de gevolgen van de Duitse be-
zetting voor de tientallen schepen die na de meidagen van 1940 in Nederlandse havens 
waren achtergebleven. Ook de koortsachtige activiteiten die de Nederlandse werven in 
opdracht van de Kriegsmarine ontplooiden en de lotgevallen van de Nederlandse 
rederijen en hun personeel komen in dit verband aan bod. 
 
Wat ik bij het lezen van het boek minder kon waarderen was het ontbreken van een 
heldere structuur. De volgorde van de hoofdstukken komt niet logisch over en ook 
daarbinnen lijkt de auteur van de hak op de tak te springen. De meest uiteenlopende 
feitjes worden erbij gesleept. En dat wreekt zich in een gebrek aan diepgang waarmee 
deze veelheid aan onderwerpen kan worden behandeld, of leidt tot foutieve interpretaties, 
zoals bij het aantal mijnenvegers dat door Nederlandse werven voor rekening van de 
Kriegsmarine is gebouwd (geen 100 maar 60; ook hier kun je afvragen wat deze 
informatie bijdraagt aan de behandeling van het hoofdthema). De verhouding tussen tekst 
en illustraties is over het algemeen redelijk in balans. Het tweemaal (!) opnemen van 
hetzelfde algemeen plan van de Vesta brengt daar geen verandering in. De gouaches van 
zeeschilder Fred Boom zijn mooi gereproduceerd.  
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