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Lezing over het Duitse slagschip ‘Tirpitz’ in CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45
Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 8 juli 2017 is in het CRASH Luchtoorlog- en
Verzetsmuseum ’40-’45 een lezing bij te wonen over het beroemde en grootste Duitse
slagschip uit de Tweede Wereldoorlog, de ‘Tirpitz’ verteld door Jan van Dalen.

De Tirpitz, het zusterschip van de Bismarck was een Duits slagschip, dat van 1941 tot 1944
dienst heeft gedaan. Het slagschip bracht vrijwel haar gehele operationele leven door in de
Noorse fjorden. Door haar aanwezigheid bij de Noordkaap slaagde de Tirpitz er lange tijd in
Geallieerde zee- en luchtstrijdkrachten te binden.
De Royal AirForce (RAF) lanceerden vanaf het voorjaar van 1944 de ene na de andere aanval
op de Tirpitz, die voor anker lag in de Altafjord in Noorwegen. Vier van deze aanvallen waren in
enige mate succesvol, maar de meeste bommen mistte echter het doel. Op 15 september 1944
had een aanval van Lancaster bommenwerpers van het 617e squadron wel succes. Een 5.500
kg 'Tallboy' bom - destijds de zwaarste bom - doorboorde het voordek en veroorzaakte veel
averij. Op 12 november 1944 werd de Tirpitz opnieuw aangevallen door RAF Lancaster
bommenwerpers die waren bewapend met 'Tallboy' bommen, waarna het schip kapseisde. Van
de 1058 bemanningsleden die in het gekantelde schip raakten opgesloten konden nog 87
worden gered door gaten in de scheepshuid te branden. Na de oorlog werd het schip tussen
1948 en 1957 ter plaatse gesloopt.
Lezing
De lezing begint om 13.00 uur en is voor bezoekers van het museum gratis.
Entree voor het museum kost € 3,50 voor volwassenen, €1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Voor kinderen tot 6 jaar is de toegang gratis. Het museum, dat gevestigd is in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug, is geopend op zaterdag van 11.00
tot 16.00 uur.

Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting CRASH
’40-’45 kan men kijken op de website www.crash40-45.nl
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Mededeling voor de pers:
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat; 0297-530667.
Crash Research in Aviation Society Holland ’40-’45
Secretariaat: Graslaan 10, 1424 SB De Kwakel, tel.+31(0)297-530667, fax +31(0)297-580795
Rabobank 32.45.72.263 – Postbank 73.64.09
KvK Haarlem S 225 665

Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: crash40-45@hetnet.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak
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