
Tegenwoordig vormen de kruisers van 
het Live Bait Squadron – de Cressy, 
de Hogue en de Aboukir – een kunst-

matig rif, met een rijke variatie aan zeele-
ven. Op de kruisers wordt gedoken. Voor 
duikers een 'el dorado'.
Dit najaar schenkt Muzee aandacht aan 
de dubbelfunctie van deze kruisers: mas-
sagraf van de slachtoffers en kraamkamer 
voor het zeeleven.

De tentoonstelling over de drie Engelse 
kruisers wordt op 24 september 2014 ge-
opend door Dirk Ruis, amateur historicus, 
bestuurslid en rondleider bij het Neder-
lands Militair Kustverdedigingsmuseum 
'Fort aan den Hoek van Holland'. 

Ruis heeft in 1995 al een onderzoek gedaan  
naar de gebeurtenissen met betrekking tot 
de ondergang van de pantserkruisers. Het 
Fort te Hoek van Holland heeft in 1914 een 
rol heeft gespeeld bij het opvangen van 
de drenkelingen en de begrafenis van een 
aantal slachtoffers te 's-Gravenzande. Ruis 
heeft toen een boekje geschreven onder 
de titel 'De ondergang van het 7th Cruiser 

Squadron'. Dit was het eerste boekje over 
het 'vergeten' drama.

De tentoonstelling loopt tot april 2015. Kijk 
voor meer informatie op de website:  
www.muzee.nl. 

Ben Stiefelhagen

ADVERTENTIE

Op 22 september 2014 is het 100 jaar geleden dat op de Noordzee 

drie Engelse kruisers door een Duitse onderzeeboot werden getor-

pedeerd. Hierbij lieten 1459 zeelieden/manschappen het leven. 

Een drama voor de Scheveningse kust had plaats gevonden.
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Persbericht

5Hippocampus sept./okt. 2014

Links: De Aboukir is begroeid met kleurrijke anemonen. 
Rechts: Een duiker verlicht de overblijfselen van de Hogue. 
Onder: De Cressy is een leuk wrak om door te zwemmen.
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