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Doeelstelling van de Weerkgroep Kriegsmarine
- kennis vergroten en bevordderen van onderzoekk naar de Kriegsmarine in relatie tot Nedeerland in
de periode 1940-1945,
- bevorderen onderlinge conttacten van Kriegsmaarine-geïnteresseerden,
in de meeest ruime zin als
1. kennissdrager van alle faceetten van de Kriegsm
marine en scheepvaaart in relatie tot
Nederlaand:
- organnisatie Kriegsmarine inclusief alle ondergeschikte zee- en landonderdelen,
- operaaties Kriegsmarine in//om/vanuit Nederlannd,
- vorderingen in Nederland t.b.v. de Wehrmachtt* en civiele instantiees,
- geschhiedenis gevorderde schepen in dienst vaan de Wehrmacht enn civiele instanties,
- nieuw
wbouw, ombouw en reparatie
r
van schepeen van Wehrmacht en civiele instanties,
- organnisatie rond terugvoering Nederlandse scchepen na de oorlog en financiële afhanddeling,
2. contacct-platform Kriegsmaarine-geïnteresseerdden in algemene zin:
- ontwikkkeling, organisatie, nieuwbouw,
- operaaties oppervlakte-eennheden en onderzeeboten,
3. contacct-platform geïnteressseerden in andere aspecten
a
van de maritieme oorlogsvoerinng in
Werelddoorlog 2:
- Koninnklijke Marine, koopvaardij, visserij, sleepp- en binnenvaart,
- overigge marines in relatie tot bovenstaande,
- et cetera.
* Wehrmaacht = Heer, Kriegsm
marine en Luftwaffe
Intentie van
v de Werkgroep is:
- organiseeren van bijeenkomssten – 3 tot 4 per jaarr, organiseren van exxcursies/lezingen,
- uitgifte van
v mededelingenblaad (Magazine) 3 tot 4 per jaar, gekoppeldd aan bijeenkomstenn,
- opzettenn en onderhouden vaan website,
- samenw
werken met andere veerbanden, werkgroepen en dergelijke.

Twee spiegelendee Duitse tragedies: de ondergang van een filmregisseur en diie van een met
gevangenen afgeladen passagiersschhip (pag. 2).
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Van de redactie
In dit nummer eenn artikel over het tijddens de oorlog op heet rampschip CAP ARCONA verfilmen vann
de ondergang vann de TITANIC en hett debacle van de reegisseur die een afw
wijkende mening hadd
over Duitse decorraties en het verkrijgeen daarvan. A.J. de Vries stuurde kopij in
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met andere leden, evenals een Engelss boek over de TIRPIITZ, waar de Werkgrooep ook een steentjee
aan heeft bijgedraagen. Bovendien tweee boekbesprekingenn van de hand van onnze webmaster Henkk
van Willigenburg. Als Werkgroep hebben we in het verledden te weinig aandaacht geschonken aann
Nederlandse uitgaaven en Henk heeftt voorlopig een lek kunnen
k
dichten. Waaarvoor dank. Slopenn
van Kriegsmarine--bunkers in Wilhelmsshaven wordt belichtt door onze voorzitter.
Veel leesplezier.
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Was ist das schon, dieses Scheiß-Ritterkreuz? De Duitse Titanic.

Boekbespreking

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 ZuidAmerika-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 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 afnemende 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 tegengekomen 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 bezetting 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.

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)

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 geschiedenis 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 IJsselmeerflottielje 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 verrichtingen van enkele Duitse landeenheden die de
opdracht hadden om de overgang van het IJsselmeer 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 publicatie hebben we niet aangetroffen. Helaas
bevat Het IJsselmeerflottille geen register op
scheeps- en persoonsnamen, terwijl de opgenomen
bronvermelding uiterst summier is
gehouden.

¤ Henk van Willigenburg

De TITANIC met 46.328 BRT en vier schoorstenen.
¤ Wikipedia

Als regisseur voor de Titanic-film werd Herbert Selpin aangesteld, die al meerdere (propaganda)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.

lastige reparaties en een AKB-periode (ausser Kriegsbereitschaft) van zes maanden. Eenmaal 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 gewonden door de beschieting van Flakposities aan boord.

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 onderscheiden 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 daarentegen 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 UBoot 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."

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

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)

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 component van onze militaire aanwezigheid ter plaatse werd gevormd door het zogeheten
IJsselmeer-flottielje, waaraan het gelijknamige boekje is gewijd dat onlangs is verschenen.
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Hunting Tirpitz
Royal Naval operations against Bismarck’s sister ship

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 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 verbazend 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.

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.

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 Atlantische 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,

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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De uitvaaart was ondanks weinig ruchtbaarrheid toch vrij druuk en werd behallve door
familie, vrienden
v
en colleg
ga’s ook bezocht do
oor de Gestapo. Eeen andere regisseurr maakte
uiteindellijk de film af, Werrner Klingler.

op tegen te houden
n, of in ieder gevaal
Lokale bunkerlieefhebbers hebben geprobeerd de sloo
één bunker te beehouden. Dat is niiet gelukt. Wel kon
n men vele foto’s maken, die hier tee
vinden zijn: http
p://www.erhalt-der--jachmannbunker.d
de/
Bijna tegelijkerttijd is een verzoek aan de stad gedaan
n de beide T 750 bij
b de Bantersee op
p
de gemeentelijkee monumentenlijstt te zetten. Hopelijk
k heeft dat succes.

Toen de film eind 1943 eeenmaal klaar was,, mocht deze op bbevel van Goebbels niet in
Duitse bioscopen vertoondd worden, alleen in
n buitenlandse. Moogelijk vond hij dee parallel
met een ondergaand Duitslland niet geschikt voor
v
zijn burgers.

Wilhelmshaven:
Meer informatiee over bunkers in W
http://www.luftsschutzbunker-wilheelmshaven.de/
Update
Bij het samensteellen van dit Magaazine bereikte ons het
h nieuws dat ook
k de bunkers op heet
terrein aan de Bantersee
B
(2.U-Flotttille, zie magazinee nr. 12 ) mogelijk
k ook gesloopt zullen gaan worden
n. De sloop aan de Hannoversche Strasse verloopt voorrspoedig en is daardoor goedkoper dan begroot. Nu de sloopfirma toch
h in de stad is, kaan men in dezelfdee
g
periode en met hetzelfde budget meer ‘nuttig’ weerk doen. Misschien is er zelfs nog
mde site kunt u heet
ruimte om een vijfde bunker in dde stad te slopen. Op bovengenoem
v
De speciaalist pur sang op het
h gebied van bu
unkers Typ T 750
0,
laatste nieuws vinden.
Holger Raddatz, volgt bij het schhrijven dezes met vochtige ogen de sloop van dag to
ot
dag.
¤ Maurice Laarm
man

Enkele be
eelden uit de Duitse Titanic-film.
T
(¤ internet/Kino International)

k
er na de oorrlog niet zonder kleurscheuren vanaff. In de filmwereldd was hij
Zerlett kwam
niet meeer welkom, want alle
a collega’s was het verhaal over zzijn verraad beken
nd. Voor
zijn rol in
i de Selpin zaak werd
w
hij in 1947 to
ot vier jaar werkkaamp veroordeeld, daarnaast
d
werd de helft van zijn vermorgen en bezitttingen verbeurd veerklaard. Dit pasttte in het
geallieerrde denazificatie prroces om de grote en kleine Nazi’s, profiteurs en meellopers te
veroordeelen. In 1949 echhter werd het oord
deel in hoger berroep herzien en wordt
w
hij
vrijgesprroken. Met films zoou hij zich echter niet
n meer bezighou
uden.

Hydraulisch bewog
gen hamerstiften verb
brijzelen de bunkers in Wilhelmshaven.
(¤ Holger Raddatz
z)

22

7

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kazerne beschadigd door de vele bombardementen. 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 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 catastrofes, 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 verschil 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 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 gemiddelde. 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 waardevol 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)

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 overblijfselen.
● W. Müller & R. Kramer, Gesunken und verschollen, Menschen und Schiffsschiksale
Ostsee 1945 (Koehler 1994).
¤ Maurice Laarman
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Minenräum
mboot R 253

Bunkerrsloop in Wilheelmshaven

A.J. dee Vries

Maurice Laarman
n

Een van de meest vervelen
nde taken waarvoorr je als zoon onverrmijdelijk gesteld wordt,
w
is
het huis moeten ontruimenn van je laatst overrleden ouder. In mijn
m geval het appaartement
n vader waar hij aal zestien jaar woo
onde sinds het oveerlijden van mijn moeder.
van mijn
Nou verrtoonde mijn vader altijd wel een bepaald
b
hamsterged
drag, zeker daar waar
w
het
ging om
m interessante boek
ken en tijdschrifteen. Dus eenmaal niet
n meer geremd door de
invloed van mijn moeder, schafte hij nogall wat zaken aan ddie hij simpelweg erg leuk
vond. On
nnodig te vermeldeen dat het uitzoekeen en opruimen eenn weken durende taaak was.
Al doen
nde trof ik ook heet ruwhouten kistjje met draagbeug
geltje aan waarin zich het
scheepsm
model van de R 2533 bevond.

In Wilhelmshav
ven zullen twee ggrote Truppenman
nnschaftbunkers worden
w
afgebroken
n.
Deze staan nu eenzaam
e
aan de Hannoversche
H
Straasse, bij de Nordh
hafen. Het zijn dee
laatste restanten
n van de Jachmannn- of Tausendman
nnkazerne, die van
n 1888 tot 1978 op
p
deze plek stond. De bunkers werdeen in 1943 gebouw
wd om de tijdelijkee bewoners van heet
kazernecomplex
x een veilig onderkkomen te verschaffe
fen tijdens luchtaan
nvallen. Het type, T
750, was een sp
pecifiek Kriegsmaarine-ontwerp en werd
w
minstens 35 maal gebouwd in
n
verschillende haavensteden. In de ttype aanduiding lig
gt ook het aantal mensen
m
besloten daat
een veilig onderk
komen kon vinden
n in de betonnen ko
olossen: 750.

d wist ik van het bestaan
b
van het model af maar het waas al jaren uit het zicht.
z
Dit
Uiteraard
kistje meet model is jaren eeerder door mijn vaader tijdens een vaan zijn boeken-exp
peditities
aangesch
haft bij Jan Mengeer in de Blesse. Heet model gaat vergeezeld van een aanttal foto’s
van Min
nenräumboote op zee en een aantal foto’s van posserende bemannin
ngsleden.
Volgens het verhaal zou het model in oorrlogstijd zijn gefab
briceerd door een
n van de
bemanniingsleden van de R 253. Wat hem aansprak,
a
als oud scheepsbouwstudent, was
met nam
me de rompvorm die
d hem deed denk
ken aan de rompen
n van torpedobootjagers en
Schnellb
boote. Hoewel hij aanvankelijk van plan was om ietss meer te weten tee komen
over de wederwaardighede
w
en van Minenräum
mboote en de R 253
3 is hij daar eigenlijk nooit
aan toe gekomen.
g
Het mod
del was al enigszinss gehavend en ook
k dat is nooit hersteeld.
del met de foto’s zijn
z mee naar huiss genomen en ik hheb er eerlijk gezeegd aanHet mod
vankelijk
k weinig aandacht aan besteed. Die aandacht
a
werd gew
wekt terwijl ik bezig
g was de
nautischee boeken uit te zooeken. Dat is zo’n
n hemeltergend traage taak die niet opschiet
omdat jee steeds weer andeere erg leuke boek
ken tegenkomt, waaarin je zomaar eeen uurtje
lezend kwijt
k
kunt. In een van
v de boeken oveer de Kriegsmarinee trof ik echter watt notities
aan met verwijzingen naaar de R 253 en fotto’s van Minenräuumboote in Frankrrijk. Die
m bezig geweest en dat gaf mij dee aanzet om maar eens
e
wat
ouwe waas er dus wel ooit mee
verder tee zoeken.

De kazerne speeelde een rol in dde zogenaamde Sp
partakusopstand in
n januari 1919. Dee
communistischee partij KPD deed eeen greep naar de macht
m
en bezette het
h station, raadhuiss
en andere vitale gebouwen, evenalls de Reichsbank. De
D loyale marinetrroepen, waarvan err
n de Putsch snel dee
zich nog ongeveeer 100.000 in de sstad en omgeving bevonden, konden
kop indrukken en
e de gebouwen zuuiveren, waarop de
d communisten ziich terugtrokken in
n
de Tausendmannkaserne. Met gro
of geschut, namelijk artillerie, werd
d de orde hersteld
d.
Men gaf zich ov
ver, maar er warenn acht doden en 46 gewonden gevalllen. Foto’s van dee
beschadigde en geplunderde kazerrne zijn in veel pu
ublicaties over de opstand en roerigee
hade echter herstelllen en met de opWeimarrepublieek terug te vinden. Men kon de sch
bouw en versterrking van de Reichhsmarine en later Kriegsmarine
K
werrd de kazerne weerr
intensief gebruik
kt door de bemannningen van schep
pen in aanbouw off ter reparatie. Terr
illustratie: het aantal bemanningslleden van de in Wilhemshaven
W
gebo
ouwde TIRPITZ be00, van wie er eenn aantal al aanwezzig was tijdens dee beginfase van dee
droeg circa 2.60
bouw. Dat aantaal liep steeds verdder op, zodat men
n zich vertrouwd kan
k maken met dee
opbouw en eigeenschappen van heet schip. Tijdens de indienststelling
g zullen de meestee
mannen een plaaats aan boord hebbben gevonden, maar
m
voor die tijd moesten vele een
n
onderkomen vin
nden in een kazernee aan wal.
Ansichtskaart uit 1939, nog zonder
de bunkers.
(¤ Maurice Laarma
an)
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Die sobeere, nieuwe uniform
men werden verstrrekt door de Royall Navy, waarmee teevens de
adelaar met
m hakenkruis uiitgebannen werd. Het dragen van oonderscheidingen was
w niet
meer toeegestaan en ook dee nieuwe petten en
n mutsen hadden een andere garnerin
ng. Voor
veel bem
manningsleden van
n de voormalige Krriegsmarine waarsschijnlijk een onbeehaaglijk
gebeuren
n, maar daar stond
den behoorlijke ettensrantsoenen en in ruime mate veerstrekte
Engelse en Amerikaanse sigaretten
s
tegenoveer. Die snelle overrgang naar anderee kleding
en gebru
uiken behoeft uiteraaard enige toelichtting. In dit nummeer ontbreekt daar de
d ruimte
voor, maaar in een volgendee editie zal ik uitgeebreid over de Räuumboote en ook hu
un naoorlogse lottgevallen rapporterren. Deels zal ik hiier nog ingaan op de
d vragen van And
dries Jan
de Vries en die zo zorgvuld
dig mogelijk beanttwoorden.
R 253 – voorlopige conclu
usie
De Räum
mboot werd gebouw
wd onder werfnum
mmer 2836 bij Burm
mester in Swinemü
ünde (nu
het Poolsse Świnoujście) enn volgens Gröner Band
B
2 op 31 augusstus 1944 in dienstt gesteld.
Nummerr 253 deed na het ‘opwerken’
‘
dienst in de in oktober 11944 opgerichte 16
6. Räumbootsflotttille (Seekrieg, Stu
uttgart), die de taak
k had mijnenveeg- en beveiligingsdieensten te
verrichteen in het zuidwesteelijke kustgebied van
v Noorwegen (hoofdbasis Haugesu
und). Na
de Duitse capitulatie werd de flottielje als Amerikaanse
A
oorloggsbuit vrijwel ongeewijzigd
ingebraccht in de German Mine
M Sweeping Ad
dministration (GM//SA) en opereerde langs de
Noorse zuidkust
z
(hoofdbassis Kristiansand) onder
o
de 4. Minenrräumdivision. Het verband
wordt ecchter ook genoemdd onder de 5. Min
nenräumdivision (S
Seekrieg), opereren
nd langs
de Nederrlandse kust met uiitvalsbases IJmuid
den en Borkum, maaar volgens opgavee zonder
R 253.
der meer R 264, iss onmiskenbaar geemaakt bij Borkum
m, die op
De foto op pag. 9 met ond
pag. 11 waarschijnlijk
w
in het
h haventje van Borkum,
B
met zichtbbaar de boten 401 en 267,
evenals R 264 ook deel uitmakende
u
van de
d 16de flottielje. Voorzichtig conclluderend
w er vanuit gaan dat
d de boot onderd
deel was van de 166. Räumbootsflottiille in de
mogen we
GM/SA met op dat tijdstip thuisbasis Borkum
m.
Gröner vermeldt
v
nog dat dee R 253 op 16 augustus 1948 onder ((particulier) beheerr van W.
Kirchnerr in Minden in de vvaart kwam als SILLESIA. Een gebruik
kelijke handelwijzee van het
Office off the Military Goveernment United Sttates (OMGUS) – eerst
e
charteren doo
or Duitse
rederijen
n/particulieren en vervolgens
v
teruggaave aan de Bondsrrepubliek in 1952, gevolgd
door verrkoop. De boot maakte
m
geen deel uit
u van de Bundesmarine, die werd in 1956
opgerich
ht en toen was de R 253 al lang en breed gesloopt bijj A. Thyselius in Bremen,
B
waaraan ze op 22 decembeer 1953 verkocht was.
w
Opmerkiingen en aanvullin
ngen over de R 253 – en zustersch
hepen – zijn uiteraaard van
harte weelkom. Zoals al veermeld zal in het volgende nummerr meer aandacht inn breder
verband geschonken wordeen aan de bijzondere Minenräumboott.
¤ Jac. J. Baart

9
Daarbij stel ik eeen aantal vragen:
1. Wie heeft het model ooit gemaaakt en wanneer? Diit in verband met herstel
h
van het
model.
2. Uit welke periiode stamt de dekindeling, zoals die op het model is uittgebeeld?
3. Waar is de R 253
2 allemaal geweeest tijdens de oorlog en daarna?

Räumboot R 264 met
m onbekende volge
ers. (¤ A.J. de Vries)

De eerste vraag;; wie de maker is, is tot op heden no
og onbeantwoord en
e is waarschijnlijk
k
ook het moeilijk
kst te beantwoorden omdat het mod
del natuurlijk niet voor niets op een
n
zeker moment in
n de militaria handdel is terecht gekom
men.
De oorspronkeliijke bouwer zal heet model vast niet verkocht hebben. Zeker niet als heet
gebouwd is in de
d oorlogsjaren wannt dan heeft hij er een emotionele baand mee. Het kistjee
is zodanig speciifiek gebouwd vooor veilig transportt van het model dat het me niet zou
u
verbazen dat de bouwer ook na dde oorlog het modeel tijdens reunie-biijeenkomsten heefft
meegenomen. Naar
N
alle waarschijjnlijkheid is de bouwer dus al overleeden en hebben dee
erfgenamen weg
gens gebrek aan intteresse het hele spu
ul te gelde gemaak
kt.
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Meer oveer Minenräumboot R 253
Jac. J. Baart
Inhakend en aan
nsluitend op het arttikel van Andries Jan
J de Vries heb ik
k omtrent de R 253
3
een en ander kunnen achterhalen, niet de identiteit van
v de modelbouw
wer helaas – die zaal
wel in het ongew
wisse blijven – maaar wel over het ex
xisteren van de Räu
umboot. Dat leiddee
tot aanvullende informatie en zoalls zo vaak bij dit soort
s
kleinere vaarttuigen, ook tot waat
onzekerheden.
Allereerst de fotto’s. Daarvan is meet absolute zekerheeid vast te stellen dat
d ze na de Duitsee
capitulatie gemaaakt zijn. Dat gelldt voor zowel dee foto’s van de vaartuigen
v
als allee
groepsportretten
n van bemanningsleden. Een twijfelg
geval zou nog kunn
nen zijn de foto op
p
pagina 13, waarr de boot zo te zieen nog de bewapen
ning draagt, maar daarentegen in dee
mast (links) de internationale
i
seinnvlag ‘C’ voert als ‘Doppelstander’. Dat dundoek werd
d
vanaf 1 juli 1945
5 door de geallieerrden verplicht gestteld, de hakenkruissvlag was uiteraard
d
al direct met dee Duitse capitulatie verboden. Waarrschijnlijk is van het
h 2 cm machinekanon op de vo
oorplecht het sluittstuk verwijderd, op de overige sccheepsfoto’s is heet
geschut verdwen
nen en zien we alleeen nog maar de door
d
lichtgekleurd zeildoek afgedektee
affuiten. Ontwap
penen van alle Krriegsmarine-schepen werd zoals bek
kend verondersteld
d
door de geallieerrden zo snel mogeelijk na de capitulaatie ingezet. Een tw
weede en ook overtuigend bewijs is
i de nummeraanduuiding op het brug
ghuis: die is duidelijk ‘vers’ en heefft
sterke Amerikaaanse kenmerken in grafische uitvoerin
ng.
Räumboo
ote in kiellinie, gefotog
grafeerd vanaf een an
ndere Räumboot op tegenkoers.
t
Let op he
et (lichte)
mijnenvee
egtuig op het achterdek met onderdelen van
v het ‘Scherdrachen
ngerät’ (SDG-R) voorr het
vegen in ondiepe
o
wateren van verankerde contactm
mijnen. (¤ A.J. de Vrie
es)

Vraag tw
wee en drie houdeen in zekere zin veerband met elkaarr omdat me dankzij medewerking van de Werkgro
oep Kriegsmarinee duidelijk is gew
worden dat er tijdens de
diensttijd
d jolig verbouwd werd
w
in verband met
m het doel van dee dienst of het theaater waar
de schep
pen werden ingezett. Zoals de heer Laarman laat weten:
“De bew
wapening, voorstuw
wing en uitzien veerschilden niet hoo
ofdzakelijk door heet toneel
waar ze opereerden, maarr door de voorschrrijdende ontwikkeeling die zich uittee in verschillend
de types. R 253 is van
v het type R-Boo
ot 1942, ondertypee B.
Met zek
kerheid zeggen weelke bewapening R 253 aan boordd had, of welke uiterlijke
u
kenmerk
ken er waren (wel of geen schild voo
or het geschut bijvvoorbeeld) zou meen alleen
kunnen achterhalen door het Kriegstagebucch te raadplegen. In zijn algemeenh
heid kan
hter wel zeggen daat het type eruit zag zoals ook op de site genoemd staaat. Zoals
men ech
het er nu
u uit ziet is de dek
kindeling van de R 253 naarmate dee oorlog vorderde qua bewapening nogal uitgebreid
d met meer en zwaaardere wapens”.
der geval
Zoals ik het nu kan destillleren, lijkt de bewaapening van het R 253 model in ied
g zoals die aan de 300
3 serie werd meeegegeven.
heel erg op de bewapening

En dan de unifo
ormen. Die zijn vann Engelse snit. Heet onderstaande gezzelschap lacht naarr
het vogeltje van de fotograaf, maarr zit zo te zien toch
h wat onwennig in het nieuwe pak.

De battle dress.
(¤ A.J. de Vries)
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(vervolg
g R 253 van pag. 12)
1
Tijdens de
d oorlog maakt de
d R 253 deel uit van
v de 16. Räumbbootsflottille en is aanvankelijk geestationeerd in Kiel. Uiteindelijk is het verband laterr in de oorlog naaar Noorwegen verlegd.
o te weten is heet feit dat ze op 6 mei 1945 nog in Noorwegen is, waar de
Aardig om
comman
ndant, Leutnant zur See Horst Wein
ngardt, op die dag zijn IJzeren Kruiis Eerste
Klasse ontvangt.
o
Hij ontvaangt dit uit handen
n van vice-admiraaal Schulte Monting
g. Ik heb
begrepen
n dat Monting van
naf november tot het
h eind van de oorlog verantwoordeelijk was
voor de Noorse
N
noordkust.
om ik langzamerh
hand verder, maarr er blijven nog vveel vragen en ik zou het
Aldus ko
buitengeewoon waarderen wanneer
w
iemand aanvullende
a
inform
matie kan aanleverren over
de R 253
3. Verder mijn dan
nk aan de heren Laaarman, Baart en JJehee voor hun hu
ulp en de
tip over de
d foto van de R 253 op zee.
A. J. de Vries
V
Wezuperrstraat 25
Wezup

Een flottielje Minen
nräumboote met onde
er meer de R 267 en R 401. (¤ A.J. de Vrries)

ft waar de R 253 iss geweest, kan nu gesteld
g
worden datt ze is gebouwd op
p
Voor wat betreft
de werf Burmeisster, Swinemünde, en ze komt op 31 augustus 1944 in dienst.
d
Ze overleefft
de oorlog en is op 27 november 1947 toegewezen aan de Amerikan
nen die haar op 16
6
d
als kustmijnaugustus 1948 teerug geven aan de nieuwe Duitse marine. Ze doet dan dienst
opruimingsvaarttuig en wordt op 22 december 1953 afgevoerd om geslloopt te worden bij
ij
Thijselius te Breemen.
De serie R 218
8-R 271 uit Gröner’s Band
B
2, pag. 239.
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M
ond
der de vlag van de Ge
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g Administration.
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n
voor het feestelijk samenzijn wass de presentatie vaan het nieuwe boeek van ons lid Jan
n
orselen, waar we ggedrieën materiaall voor aangeleverrd hadden. Na een
n
Willem van Bo
enigszins sombeere uiteenzetting vaan Ad. Donker oveer het kwijnende beestaan van vele uitgeverijen momeenteel en het verdw
wijnen van oude beekende namen in het
h ‘wereldje’, nam
m
de auteur het wo
oord en lichtte uitv
voerig de inhoud van
v zijn boek toe. Het
H uitbrengen van
n
een toost luidde vervolgens de siggneersessie in. Gen
noemde leden van de Werkgroep bee
gegadigden ddie een exemplaar in ontvangst moch
hten nemen (foto’ss
hoorden bij de eerste
linker pagina).
ke Marine af voorJan Willem van Borselen zwaaide als kapitein ter zeee bij de Koninklijk
ven stortte. Van heem verschenen eerd
der boeken over dee
dat hij zich volleedig op het schrijv
Marinierskazern
ne en het Korps Maariniers in Rotterdaam. Bovendien een
n opmerkelijk boek
k
over het ‘Blitzm
meisje’ Ulrike Löbee.
Groepsfotto’s van onbekende
groepen. (¤ A.J. de Vries)

Jan, veel succes er mee !

Veervolg tekstgedeellte op
paagina 18.

¤ JacB
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Boven: de
e auteur signeert. Gla
as wijn bij de hand.

Onder: tw
weede van links de au
uteur met glas wijn in de hand, links Maurice Laarman, rechts Jac.
Baart en Hans
H
Jehee.

Model en foto. (¤ A.J.
A de Vries)
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(vervolg
g R 253 van pag. 12)
1
Tijdens de
d oorlog maakt de
d R 253 deel uit van
v de 16. Räumbbootsflottille en is aanvankelijk geestationeerd in Kiel. Uiteindelijk is het verband laterr in de oorlog naaar Noorwegen verlegd.
o te weten is heet feit dat ze op 6 mei 1945 nog in Noorwegen is, waar de
Aardig om
comman
ndant, Leutnant zur See Horst Wein
ngardt, op die dag zijn IJzeren Kruiis Eerste
Klasse ontvangt.
o
Hij ontvaangt dit uit handen
n van vice-admiraaal Schulte Monting
g. Ik heb
begrepen
n dat Monting van
naf november tot het
h eind van de oorlog verantwoordeelijk was
voor de Noorse
N
noordkust.
om ik langzamerh
hand verder, maarr er blijven nog vveel vragen en ik zou het
Aldus ko
buitengeewoon waarderen wanneer
w
iemand aanvullende
a
inform
matie kan aanleverren over
de R 253
3. Verder mijn dan
nk aan de heren Laaarman, Baart en JJehee voor hun hu
ulp en de
tip over de
d foto van de R 253 op zee.
A. J. de Vries
V
Wezuperrstraat 25
Wezup

Een flottielje Minen
nräumboote met onde
er meer de R 267 en R 401. (¤ A.J. de Vrries)

ft waar de R 253 iss geweest, kan nu gesteld
g
worden datt ze is gebouwd op
p
Voor wat betreft
de werf Burmeisster, Swinemünde, en ze komt op 31 augustus 1944 in dienst.
d
Ze overleefft
de oorlog en is op 27 november 1947 toegewezen aan de Amerikan
nen die haar op 16
6
d
als kustmijnaugustus 1948 teerug geven aan de nieuwe Duitse marine. Ze doet dan dienst
opruimingsvaarttuig en wordt op 22 december 1953 afgevoerd om geslloopt te worden bij
ij
Thijselius te Breemen.
De serie R 218
8-R 271 uit Gröner’s Band
B
2, pag. 239.

Flottielje Minenräumboote
M
ond
der de vlag van de Ge
erman Minesweeping
g Administration.
(¤ A.J. de Vries)
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Meer oveer Minenräumboot R 253
Jac. J. Baart
Inhakend en aan
nsluitend op het arttikel van Andries Jan
J de Vries heb ik
k omtrent de R 253
3
een en ander kunnen achterhalen, niet de identiteit van
v de modelbouw
wer helaas – die zaal
wel in het ongew
wisse blijven – maaar wel over het ex
xisteren van de Räu
umboot. Dat leiddee
tot aanvullende informatie en zoalls zo vaak bij dit soort
s
kleinere vaarttuigen, ook tot waat
onzekerheden.
Allereerst de fotto’s. Daarvan is meet absolute zekerheeid vast te stellen dat
d ze na de Duitsee
capitulatie gemaaakt zijn. Dat gelldt voor zowel dee foto’s van de vaartuigen
v
als allee
groepsportretten
n van bemanningsleden. Een twijfelg
geval zou nog kunn
nen zijn de foto op
p
pagina 13, waarr de boot zo te zieen nog de bewapen
ning draagt, maar daarentegen in dee
mast (links) de internationale
i
seinnvlag ‘C’ voert als ‘Doppelstander’. Dat dundoek werd
d
vanaf 1 juli 1945
5 door de geallieerrden verplicht gestteld, de hakenkruissvlag was uiteraard
d
al direct met dee Duitse capitulatie verboden. Waarrschijnlijk is van het
h 2 cm machinekanon op de vo
oorplecht het sluittstuk verwijderd, op de overige sccheepsfoto’s is heet
geschut verdwen
nen en zien we alleeen nog maar de door
d
lichtgekleurd zeildoek afgedektee
affuiten. Ontwap
penen van alle Krriegsmarine-schepen werd zoals bek
kend verondersteld
d
door de geallieerrden zo snel mogeelijk na de capitulaatie ingezet. Een tw
weede en ook overtuigend bewijs is
i de nummeraanduuiding op het brug
ghuis: die is duidelijk ‘vers’ en heefft
sterke Amerikaaanse kenmerken in grafische uitvoerin
ng.
Räumboo
ote in kiellinie, gefotog
grafeerd vanaf een an
ndere Räumboot op tegenkoers.
t
Let op he
et (lichte)
mijnenvee
egtuig op het achterdek met onderdelen van
v het ‘Scherdrachen
ngerät’ (SDG-R) voorr het
vegen in ondiepe
o
wateren van verankerde contactm
mijnen. (¤ A.J. de Vrie
es)

Vraag tw
wee en drie houdeen in zekere zin veerband met elkaarr omdat me dankzij medewerking van de Werkgro
oep Kriegsmarinee duidelijk is gew
worden dat er tijdens de
diensttijd
d jolig verbouwd werd
w
in verband met
m het doel van dee dienst of het theaater waar
de schep
pen werden ingezett. Zoals de heer Laarman laat weten:
“De bew
wapening, voorstuw
wing en uitzien veerschilden niet hoo
ofdzakelijk door heet toneel
waar ze opereerden, maarr door de voorschrrijdende ontwikkeeling die zich uittee in verschillend
de types. R 253 is van
v het type R-Boo
ot 1942, ondertypee B.
Met zek
kerheid zeggen weelke bewapening R 253 aan boordd had, of welke uiterlijke
u
kenmerk
ken er waren (wel of geen schild voo
or het geschut bijvvoorbeeld) zou meen alleen
kunnen achterhalen door het Kriegstagebucch te raadplegen. In zijn algemeenh
heid kan
hter wel zeggen daat het type eruit zag zoals ook op de site genoemd staaat. Zoals
men ech
het er nu
u uit ziet is de dek
kindeling van de R 253 naarmate dee oorlog vorderde qua bewapening nogal uitgebreid
d met meer en zwaaardere wapens”.
der geval
Zoals ik het nu kan destillleren, lijkt de bewaapening van het R 253 model in ied
g zoals die aan de 300
3 serie werd meeegegeven.
heel erg op de bewapening

En dan de unifo
ormen. Die zijn vann Engelse snit. Heet onderstaande gezzelschap lacht naarr
het vogeltje van de fotograaf, maarr zit zo te zien toch
h wat onwennig in het nieuwe pak.

De battle dress.
(¤ A.J. de Vries)
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Die sobeere, nieuwe uniform
men werden verstrrekt door de Royall Navy, waarmee teevens de
adelaar met
m hakenkruis uiitgebannen werd. Het dragen van oonderscheidingen was
w niet
meer toeegestaan en ook dee nieuwe petten en
n mutsen hadden een andere garnerin
ng. Voor
veel bem
manningsleden van
n de voormalige Krriegsmarine waarsschijnlijk een onbeehaaglijk
gebeuren
n, maar daar stond
den behoorlijke ettensrantsoenen en in ruime mate veerstrekte
Engelse en Amerikaanse sigaretten
s
tegenoveer. Die snelle overrgang naar anderee kleding
en gebru
uiken behoeft uiteraaard enige toelichtting. In dit nummeer ontbreekt daar de
d ruimte
voor, maaar in een volgendee editie zal ik uitgeebreid over de Räuumboote en ook hu
un naoorlogse lottgevallen rapporterren. Deels zal ik hiier nog ingaan op de
d vragen van And
dries Jan
de Vries en die zo zorgvuld
dig mogelijk beanttwoorden.
R 253 – voorlopige conclu
usie
De Räum
mboot werd gebouw
wd onder werfnum
mmer 2836 bij Burm
mester in Swinemü
ünde (nu
het Poolsse Świnoujście) enn volgens Gröner Band
B
2 op 31 augusstus 1944 in dienstt gesteld.
Nummerr 253 deed na het ‘opwerken’
‘
dienst in de in oktober 11944 opgerichte 16
6. Räumbootsflotttille (Seekrieg, Stu
uttgart), die de taak
k had mijnenveeg- en beveiligingsdieensten te
verrichteen in het zuidwesteelijke kustgebied van
v Noorwegen (hoofdbasis Haugesu
und). Na
de Duitse capitulatie werd de flottielje als Amerikaanse
A
oorloggsbuit vrijwel ongeewijzigd
ingebraccht in de German Mine
M Sweeping Ad
dministration (GM//SA) en opereerde langs de
Noorse zuidkust
z
(hoofdbassis Kristiansand) onder
o
de 4. Minenrräumdivision. Het verband
wordt ecchter ook genoemdd onder de 5. Min
nenräumdivision (S
Seekrieg), opereren
nd langs
de Nederrlandse kust met uiitvalsbases IJmuid
den en Borkum, maaar volgens opgavee zonder
R 253.
der meer R 264, iss onmiskenbaar geemaakt bij Borkum
m, die op
De foto op pag. 9 met ond
pag. 11 waarschijnlijk
w
in het
h haventje van Borkum,
B
met zichtbbaar de boten 401 en 267,
evenals R 264 ook deel uitmakende
u
van de
d 16de flottielje. Voorzichtig conclluderend
w er vanuit gaan dat
d de boot onderd
deel was van de 166. Räumbootsflottiille in de
mogen we
GM/SA met op dat tijdstip thuisbasis Borkum
m.
Gröner vermeldt
v
nog dat dee R 253 op 16 augustus 1948 onder ((particulier) beheerr van W.
Kirchnerr in Minden in de vvaart kwam als SILLESIA. Een gebruik
kelijke handelwijzee van het
Office off the Military Goveernment United Sttates (OMGUS) – eerst
e
charteren doo
or Duitse
rederijen
n/particulieren en vervolgens
v
teruggaave aan de Bondsrrepubliek in 1952, gevolgd
door verrkoop. De boot maakte
m
geen deel uit
u van de Bundesmarine, die werd in 1956
opgerich
ht en toen was de R 253 al lang en breed gesloopt bijj A. Thyselius in Bremen,
B
waaraan ze op 22 decembeer 1953 verkocht was.
w
Opmerkiingen en aanvullin
ngen over de R 253 – en zustersch
hepen – zijn uiteraaard van
harte weelkom. Zoals al veermeld zal in het volgende nummerr meer aandacht inn breder
verband geschonken wordeen aan de bijzondere Minenräumboott.
¤ Jac. J. Baart

9
Daarbij stel ik eeen aantal vragen:
1. Wie heeft het model ooit gemaaakt en wanneer? Diit in verband met herstel
h
van het
model.
2. Uit welke periiode stamt de dekindeling, zoals die op het model is uittgebeeld?
3. Waar is de R 253
2 allemaal geweeest tijdens de oorlog en daarna?

Räumboot R 264 met
m onbekende volge
ers. (¤ A.J. de Vries)

De eerste vraag;; wie de maker is, is tot op heden no
og onbeantwoord en
e is waarschijnlijk
k
ook het moeilijk
kst te beantwoorden omdat het mod
del natuurlijk niet voor niets op een
n
zeker moment in
n de militaria handdel is terecht gekom
men.
De oorspronkeliijke bouwer zal heet model vast niet verkocht hebben. Zeker niet als heet
gebouwd is in de
d oorlogsjaren wannt dan heeft hij er een emotionele baand mee. Het kistjee
is zodanig speciifiek gebouwd vooor veilig transportt van het model dat het me niet zou
u
verbazen dat de bouwer ook na dde oorlog het modeel tijdens reunie-biijeenkomsten heefft
meegenomen. Naar
N
alle waarschijjnlijkheid is de bouwer dus al overleeden en hebben dee
erfgenamen weg
gens gebrek aan intteresse het hele spu
ul te gelde gemaak
kt.

8
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Minenräum
mboot R 253

Bunkerrsloop in Wilheelmshaven

A.J. dee Vries

Maurice Laarman
n

Een van de meest vervelen
nde taken waarvoorr je als zoon onverrmijdelijk gesteld wordt,
w
is
het huis moeten ontruimenn van je laatst overrleden ouder. In mijn
m geval het appaartement
n vader waar hij aal zestien jaar woo
onde sinds het oveerlijden van mijn moeder.
van mijn
Nou verrtoonde mijn vader altijd wel een bepaald
b
hamsterged
drag, zeker daar waar
w
het
ging om
m interessante boek
ken en tijdschrifteen. Dus eenmaal niet
n meer geremd door de
invloed van mijn moeder, schafte hij nogall wat zaken aan ddie hij simpelweg erg leuk
vond. On
nnodig te vermeldeen dat het uitzoekeen en opruimen eenn weken durende taaak was.
Al doen
nde trof ik ook heet ruwhouten kistjje met draagbeug
geltje aan waarin zich het
scheepsm
model van de R 2533 bevond.

In Wilhelmshav
ven zullen twee ggrote Truppenman
nnschaftbunkers worden
w
afgebroken
n.
Deze staan nu eenzaam
e
aan de Hannoversche
H
Straasse, bij de Nordh
hafen. Het zijn dee
laatste restanten
n van de Jachmannn- of Tausendman
nnkazerne, die van
n 1888 tot 1978 op
p
deze plek stond. De bunkers werdeen in 1943 gebouw
wd om de tijdelijkee bewoners van heet
kazernecomplex
x een veilig onderkkomen te verschaffe
fen tijdens luchtaan
nvallen. Het type, T
750, was een sp
pecifiek Kriegsmaarine-ontwerp en werd
w
minstens 35 maal gebouwd in
n
verschillende haavensteden. In de ttype aanduiding lig
gt ook het aantal mensen
m
besloten daat
een veilig onderk
komen kon vinden
n in de betonnen ko
olossen: 750.

d wist ik van het bestaan
b
van het model af maar het waas al jaren uit het zicht.
z
Dit
Uiteraard
kistje meet model is jaren eeerder door mijn vaader tijdens een vaan zijn boeken-exp
peditities
aangesch
haft bij Jan Mengeer in de Blesse. Heet model gaat vergeezeld van een aanttal foto’s
van Min
nenräumboote op zee en een aantal foto’s van posserende bemannin
ngsleden.
Volgens het verhaal zou het model in oorrlogstijd zijn gefab
briceerd door een
n van de
bemanniingsleden van de R 253. Wat hem aansprak,
a
als oud scheepsbouwstudent, was
met nam
me de rompvorm die
d hem deed denk
ken aan de rompen
n van torpedobootjagers en
Schnellb
boote. Hoewel hij aanvankelijk van plan was om ietss meer te weten tee komen
over de wederwaardighede
w
en van Minenräum
mboote en de R 253
3 is hij daar eigenlijk nooit
aan toe gekomen.
g
Het mod
del was al enigszinss gehavend en ook
k dat is nooit hersteeld.
del met de foto’s zijn
z mee naar huiss genomen en ik hheb er eerlijk gezeegd aanHet mod
vankelijk
k weinig aandacht aan besteed. Die aandacht
a
werd gew
wekt terwijl ik bezig
g was de
nautischee boeken uit te zooeken. Dat is zo’n
n hemeltergend traage taak die niet opschiet
omdat jee steeds weer andeere erg leuke boek
ken tegenkomt, waaarin je zomaar eeen uurtje
lezend kwijt
k
kunt. In een van
v de boeken oveer de Kriegsmarinee trof ik echter watt notities
aan met verwijzingen naaar de R 253 en fotto’s van Minenräuumboote in Frankrrijk. Die
m bezig geweest en dat gaf mij dee aanzet om maar eens
e
wat
ouwe waas er dus wel ooit mee
verder tee zoeken.

De kazerne speeelde een rol in dde zogenaamde Sp
partakusopstand in
n januari 1919. Dee
communistischee partij KPD deed eeen greep naar de macht
m
en bezette het
h station, raadhuiss
en andere vitale gebouwen, evenalls de Reichsbank. De
D loyale marinetrroepen, waarvan err
n de Putsch snel dee
zich nog ongeveeer 100.000 in de sstad en omgeving bevonden, konden
kop indrukken en
e de gebouwen zuuiveren, waarop de
d communisten ziich terugtrokken in
n
de Tausendmannkaserne. Met gro
of geschut, namelijk artillerie, werd
d de orde hersteld
d.
Men gaf zich ov
ver, maar er warenn acht doden en 46 gewonden gevalllen. Foto’s van dee
beschadigde en geplunderde kazerrne zijn in veel pu
ublicaties over de opstand en roerigee
hade echter herstelllen en met de opWeimarrepublieek terug te vinden. Men kon de sch
bouw en versterrking van de Reichhsmarine en later Kriegsmarine
K
werrd de kazerne weerr
intensief gebruik
kt door de bemannningen van schep
pen in aanbouw off ter reparatie. Terr
illustratie: het aantal bemanningslleden van de in Wilhemshaven
W
gebo
ouwde TIRPITZ be00, van wie er eenn aantal al aanwezzig was tijdens dee beginfase van dee
droeg circa 2.60
bouw. Dat aantaal liep steeds verdder op, zodat men
n zich vertrouwd kan
k maken met dee
opbouw en eigeenschappen van heet schip. Tijdens de indienststelling
g zullen de meestee
mannen een plaaats aan boord hebbben gevonden, maar
m
voor die tijd moesten vele een
n
onderkomen vin
nden in een kazernee aan wal.
Ansichtskaart uit 1939, nog zonder
de bunkers.
(¤ Maurice Laarma
an)
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kazerne beschadigd door de vele bombardementen. 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 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 catastrofes, 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 verschil 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 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 gemiddelde. 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 waardevol 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)

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 overblijfselen.
● W. Müller & R. Kramer, Gesunken und verschollen, Menschen und Schiffsschiksale
Ostsee 1945 (Koehler 1994).
¤ Maurice Laarman
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De uitvaaart was ondanks weinig ruchtbaarrheid toch vrij druuk en werd behallve door
familie, vrienden
v
en colleg
ga’s ook bezocht do
oor de Gestapo. Eeen andere regisseurr maakte
uiteindellijk de film af, Werrner Klingler.

op tegen te houden
n, of in ieder gevaal
Lokale bunkerlieefhebbers hebben geprobeerd de sloo
één bunker te beehouden. Dat is niiet gelukt. Wel kon
n men vele foto’s maken, die hier tee
vinden zijn: http
p://www.erhalt-der--jachmannbunker.d
de/
Bijna tegelijkerttijd is een verzoek aan de stad gedaan
n de beide T 750 bij
b de Bantersee op
p
de gemeentelijkee monumentenlijstt te zetten. Hopelijk
k heeft dat succes.

Toen de film eind 1943 eeenmaal klaar was,, mocht deze op bbevel van Goebbels niet in
Duitse bioscopen vertoondd worden, alleen in
n buitenlandse. Moogelijk vond hij dee parallel
met een ondergaand Duitslland niet geschikt voor
v
zijn burgers.

Wilhelmshaven:
Meer informatiee over bunkers in W
http://www.luftsschutzbunker-wilheelmshaven.de/
Update
Bij het samensteellen van dit Magaazine bereikte ons het
h nieuws dat ook
k de bunkers op heet
terrein aan de Bantersee
B
(2.U-Flotttille, zie magazinee nr. 12 ) mogelijk
k ook gesloopt zullen gaan worden
n. De sloop aan de Hannoversche Strasse verloopt voorrspoedig en is daardoor goedkoper dan begroot. Nu de sloopfirma toch
h in de stad is, kaan men in dezelfdee
g
periode en met hetzelfde budget meer ‘nuttig’ weerk doen. Misschien is er zelfs nog
mde site kunt u heet
ruimte om een vijfde bunker in dde stad te slopen. Op bovengenoem
v
De speciaalist pur sang op het
h gebied van bu
unkers Typ T 750
0,
laatste nieuws vinden.
Holger Raddatz, volgt bij het schhrijven dezes met vochtige ogen de sloop van dag to
ot
dag.
¤ Maurice Laarm
man

Enkele be
eelden uit de Duitse Titanic-film.
T
(¤ internet/Kino International)

k
er na de oorrlog niet zonder kleurscheuren vanaff. In de filmwereldd was hij
Zerlett kwam
niet meeer welkom, want alle
a collega’s was het verhaal over zzijn verraad beken
nd. Voor
zijn rol in
i de Selpin zaak werd
w
hij in 1947 to
ot vier jaar werkkaamp veroordeeld, daarnaast
d
werd de helft van zijn vermorgen en bezitttingen verbeurd veerklaard. Dit pasttte in het
geallieerrde denazificatie prroces om de grote en kleine Nazi’s, profiteurs en meellopers te
veroordeelen. In 1949 echhter werd het oord
deel in hoger berroep herzien en wordt
w
hij
vrijgesprroken. Met films zoou hij zich echter niet
n meer bezighou
uden.

Hydraulisch bewog
gen hamerstiften verb
brijzelen de bunkers in Wilhelmshaven.
(¤ Holger Raddatz
z)
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Hunting Tirpitz
Royal Naval operations against Bismarck’s sister ship

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 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 verbazend 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.

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.

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 Atlantische 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,

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.

lastige reparaties en een AKB-periode (ausser Kriegsbereitschaft) van zes maanden. Eenmaal 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 gewonden door de beschieting van Flakposities aan boord.

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 onderscheiden 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 daarentegen 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 UBoot 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."

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

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)

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 component van onze militaire aanwezigheid ter plaatse werd gevormd door het zogeheten
IJsselmeer-flottielje, waaraan het gelijknamige boekje is gewijd dat onlangs is verschenen.
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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 geschiedenis 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 IJsselmeerflottielje 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 verrichtingen van enkele Duitse landeenheden die de
opdracht hadden om de overgang van het IJsselmeer 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 publicatie hebben we niet aangetroffen. Helaas
bevat Het IJsselmeerflottille geen register op
scheeps- en persoonsnamen, terwijl de opgenomen
bronvermelding uiterst summier is
gehouden.

¤ Henk van Willigenburg

De TITANIC met 46.328 BRT en vier schoorstenen.
¤ Wikipedia

Als regisseur voor de Titanic-film werd Herbert Selpin aangesteld, die al meerdere (propaganda)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.

Boekbespreking

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 ZuidAmerika-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 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 afnemende 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 tegengekomen 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 bezetting 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.

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)

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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ogen besslist geen standaard
dwerk.
¤ Henk van
v Willigenburg
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Van de redactie
In dit nummer eenn artikel over het tijddens de oorlog op heet rampschip CAP ARCONA verfilmen vann
de ondergang vann de TITANIC en hett debacle van de reegisseur die een afw
wijkende mening hadd
over Duitse decorraties en het verkrijgeen daarvan. A.J. de Vries stuurde kopij in
i over een bijzondeer
en ook geheimzinnig scheepsmodel vvan een Räumboot, met
m de vraag of er binnen
b
de Werkgroepp
s
op ingespeeldd. Daarnaast in dezee
wat meer over bekend is. Voor een deeel wordt daar met succes
editie vier boekenn. Een uitgave van een
e van onze leden en tot stand gekom
men in samenwerkingg
met andere leden, evenals een Engelss boek over de TIRPIITZ, waar de Werkgrooep ook een steentjee
aan heeft bijgedraagen. Bovendien tweee boekbesprekingenn van de hand van onnze webmaster Henkk
van Willigenburg. Als Werkgroep hebben we in het verledden te weinig aandaacht geschonken aann
Nederlandse uitgaaven en Henk heeftt voorlopig een lek kunnen
k
dichten. Waaarvoor dank. Slopenn
van Kriegsmarine--bunkers in Wilhelmsshaven wordt belichtt door onze voorzitter.
Veel leesplezier.
Bij deze doen we tevens een dringendd beroep de contributtie niet te vergeten:

Voor wie nog niet de conntributie overgem
maakt heeft het verzoek dit
ngmeester
op kortee termijn alsnogg te doen. Het sccheelt de pennin
veel tijd en moeeite. En bovendiien lichte irritatiee.
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: Jac. J. Baaart – Lijsterbeshof 95
9 – 3355 CC Papenndrecht
Tel.: 078.6152865 - e.mail: jbaart@hccnet.nl
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Werkgroeep Kriegsmarine – bestuur
Voorzitterr
: Maurice Laarman
L
– Oudedijk 237a – 3061 AH Rootterdam
Tel.: 010.4520006 - e.mail: mslaarman@online.nl
: Huub Um
mmels – Hoog Soerenn 19d – 7346 AB Hooog Soeren
Secretariss
Tel.: 055.5423513 - e.mail: h.ummels@hetnet.nl
meester en
Penningm
ledenadm
ministratie : Hans Jehhee – Valkkogerweg 17 – 1744 GA St. Maaarten (Valkoog)
Tel.: 02244.216045 - e.mail: haans.jehee@quicknet.nl - giro: 4082243
contributiee € 15 voor Nederlannd - € 20 voor buitennland: lopend van 1 juli t/m 31 juni eropvvolgend
jaar (IBAN
N-nummer: NL 61PS
STB 0004 0822 43 - BIC:
B PSTBNL21)
Doeelstelling van de Weerkgroep Kriegsmarine
- kennis vergroten en bevordderen van onderzoekk naar de Kriegsmarine in relatie tot Nedeerland in
de periode 1940-1945,
- bevorderen onderlinge conttacten van Kriegsmaarine-geïnteresseerden,
in de meeest ruime zin als
1. kennissdrager van alle faceetten van de Kriegsm
marine en scheepvaaart in relatie tot
Nederlaand:
- organnisatie Kriegsmarine inclusief alle ondergeschikte zee- en landonderdelen,
- operaaties Kriegsmarine in//om/vanuit Nederlannd,
- vorderingen in Nederland t.b.v. de Wehrmachtt* en civiele instantiees,
- geschhiedenis gevorderde schepen in dienst vaan de Wehrmacht enn civiele instanties,
- nieuw
wbouw, ombouw en reparatie
r
van schepeen van Wehrmacht en civiele instanties,
- organnisatie rond terugvoering Nederlandse scchepen na de oorlog en financiële afhanddeling,
2. contacct-platform Kriegsmaarine-geïnteresseerdden in algemene zin:
- ontwikkkeling, organisatie, nieuwbouw,
- operaaties oppervlakte-eennheden en onderzeeboten,
3. contacct-platform geïnteressseerden in andere aspecten
a
van de maritieme oorlogsvoerinng in
Werelddoorlog 2:
- Koninnklijke Marine, koopvaardij, visserij, sleepp- en binnenvaart,
- overigge marines in relatie tot bovenstaande,
- et cetera.
* Wehrmaacht = Heer, Kriegsm
marine en Luftwaffe
Intentie van
v de Werkgroep is:
- organiseeren van bijeenkomssten – 3 tot 4 per jaarr, organiseren van exxcursies/lezingen,
- uitgifte van
v mededelingenblaad (Magazine) 3 tot 4 per jaar, gekoppeldd aan bijeenkomstenn,
- opzettenn en onderhouden vaan website,
- samenw
werken met andere veerbanden, werkgroepen en dergelijke.

Twee spiegelendee Duitse tragedies: de ondergang van een filmregisseur en diie van een met
gevangenen afgeladen passagiersschhip (pag. 2).
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