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Voorwoord

Door F. Gregg Benis Jr.,eigenaar van het wrak van de Lusitania.

Bij de lezingen die ik houd, luidt de vraag die mij het meest gesteld 
wordt: ‘Hoe kan iemand eigenaar zijn van de Lusitania?’ Het ant-
woord kan kort en krachtig zijn. Je koopt haar van degene die het 
eigendomsrecht heeft, in dit geval de London-Liverpool War Recla-
mations Board. De kwestie van mijn eigendomsrecht heeft sinds-
dien al grondig ter discussie gestaan, eerst voor het Britse Hof van 
de Admiraliteit in 1985-1986, daarna voor het Federale Districts-
hof in de VS, in 1994-1995, en tenslotte voor het Hooggerechtshof 
in Ierland in 1996. Steeds was de conclusie dat ik inderdaad de 
rechtmatige eigenaar van de Lusitania ben. Vreemd genoeg zijn er 
nog steeds mensen die dit in twijfel trekken. Je kunt nu eenmaal 
niet iedereen tevreden stellen.

Maar een veel boeiender vraag die ook gesteld wordt, is: ‘Waarom 
zou iemand eigenaar van de Lusitania willen zijn?’ Zelfs familie-
leden vragen mij dit wel eens. Dit is natuurlijk een vraag waaraan 
nogal wat haken en ogen zitten, net zoals aan de bouw en de onder-
gang van de Lusitania zelf. Hoe ze er nu ook uit zal zien, ze is en 
blijft een beauty, van boeg tot schroef, 240 meter lang. Ik voel voor 
de Lusitania dezelfde blinde trots als een ouder voor zijn kind, 
en ze blijft voor mij een prachtige schepping en tegelijkertijd een 
gigantische uitdaging.

Toen George Macomber, mijn toenmalige partner, en ik in 1968 
de obsessie van John Light voor het schip begonnen te delen, heb-
ben we geprobeerd om een duikinstallatie met een korte decom-
pressietijd te construeren, waarmee we de onopgeloste vragen rond 
de scheepsramp zouden kunnen oplossen en waardevolle spullen 
van boord halen. Zulke installaties waren in die tijd eigenlijk een 
soort laboratoria. Nu kun je ze voor 50.000 à 70.000 dollar per dag 
huren. We waren onze tijd verscheidene jaren vooruit en we kwa-
men, zo bleek, ook heel wat dollars tekort om ons plan te verwe-
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zenlijken. Maar ook al wonnen wij dan de hoofdprijs niet, dat doet 
niets af aan de schoonheid van de Lusitania en haar belangrijke 
plaats in de geschiedenis. Integendeel, het stimuleerde mij nog eens 
extra om, wanneer de tijd rijp zou zijn, de uitdagingen aan te gaan 
die het onderzoek naar haar raadselachtig snelle en ontijdige on-
dergang met zich mee zou brengen. 

Zo zeker als de Lusitania nummer twee op de lijst van meest 
bekende scheepswrakken staat, na de op een ijsberg gelopen Tita-
nic, zo zeker staat zij op de eerste plaats in de duikwereld. Als een 
soort Mount Everest voor het wereldje van de geoefende duikers 
ligt ze daar op de bodem van de Oceaan, op een diepte van nog 
geen 100 meter. Vooral avontuurlijk ingestelden die enig historisch 
besef hebben en wel van een uitdaging houden, worden door haar 
aangetrokken als door een sirene, want er is veel kennis, ervaring 
en moed voor nodig om bij haar te komen. 

Mijn eigen inspanningen blijven gericht op het oplossen van de 
raadsels rond de Lusitania, op het organiseren van tentoonstel-
lingen in musea en het verzorgen van educatieve presentaties. Zo 
hoop ik de belangstelling voor het schip aan te wakkeren en de 
belangrijke plaats die zij inneemt in de internationale geschiede-
nis en politiek onder de aandacht te brengen. Ik hoop dat boeken 
zoals het onderhavige de nieuwsgierigheid opwekken van mensen 
die genoeg middelen hebben om een grootscheeps onderzoek op 
touw te zetten naar deze zo lieftallige maar eenzame dame, en dit 
onderzoek in beeld te brengen.

Vandaag de dag beschikken we over de noodzakelijke techno-
logie, er is voldoende kennis en ervaring voorhanden en men ziet 
ook het belang in van een dergelijk onderzoek; het is alleen nog een 
kwestie van tijd voordat we de nog ontbrekende cruciale informatie 
boven water hebben. Waar precies, op de decimeter nauwkeurig, 
sloeg de torpedo in? (Niemand heeft het gat nog gezien). Waar pre-
cies vond de tweede grote explosie plaats die door meerdere getui-
gen genoemd is? En wat was de vermoedelijke oorzaak van deze 
explosie? Veel hypotheses zijn de revue al gepasseerd maar er zijn 
nog geen harde bewijzen gevonden. En toch liggen die maar een 
paar meter uit zicht, net onder de zeebodem, en op nog geen 100 
meter onder de oppervlakte van de Atlantische Oceaan, als lagen ze 
te wachten op onthulling. 

Dit boek is geschreven als was het de biografie van een beroemde 
vrouw uit de geschiedenis. Ik wil hierbij de schrijvers complimente-
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ren met hun geslaagde poging om haar voor ons allemaal tot ‘leven’ 
te wekken. Tegelijkertijd zal ik de dag verwelkomen waarop we het 
verhaal echt kunnen afsluiten met een volledige en waarheidsge-
trouwe verklaring voor haar rampzalige ondergang. Tot het moment 
waarop we het werk kunnen afmaken dat nog op de zeebodem ligt 
te wachten, zal het laatste woord over deze geschiedenis nog niet 
gezegd zijn.

Met respect en dank,
F. Gregg Bemis Jr.
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Geoff Whitfield, honorair secretaris van de British Titanic Society, 
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Inleiding

RMS Lusitania. De naam alleen al is genoeg om het beeld van een 
ramp op te roepen. Vraag iemand wat hij over de Lusitania weet en 
je krijgt geheid een vaag antwoord in de trant van: ‘Was dat niet dat 
grote passagiersschip dat door de Duitsers tot zinken is gebracht? 
Eerste Wereldoorlog, toch?’ Soms wordt de Lusitania zelfs verward 
met de onfortuinlijke Titanic, of wil men beweren dat het tot zinken 
brengen van de Lusitania de aanleiding voor Amerika was om zich 
in de oorlog te mengen. Of was dat Pearl Harbour? Dat ben ik even 
kwijt.

Maar vóór 1915 hoefde je de naam Lusitania maar te noemen 
of iedereen wist precies waar het over ging. Iedereen kende haar, 
want de Lusitania en haar zusterschip de Mauretania waren de 
trots van de Cunard Line en vormden het ultieme bewijs, zo dat al 
geleverd moest worden, van het feit dat Groot-Brittannië, met zowel 
haar militaire als haar handelsvloot, inderdaad heer en meester 
over de wereldzeeën was: ‘Britannia rules the waves’.

Maar het is al weer zo lang geleden nu. En er is bijna niemand 
meer over is die het nog zelf heeft meegemaakt. En toch blijft er 
nog steeds duidelijk een sfeer van mysterie rond de Lusitania han-
gen. Nu het verhaal rond de Titanic volledig uitgekauwd is, richten 
media en publiek hun aandacht in toenemende mate op de groten-
deels vergeten Lusitania. Het is alleen jammer dat bijna niemand 
de moeite neemt verder te kijken dan de ramp op vrijdag 7 mei 
1915. Bijna niemand neemt de tijd om de echte geschiedenis van de 
Lusitania te leren kennen, die in feite in 1902 begon. De gebeurte-
nissen van die fatale vrijdag hebben het zicht op haar voorafgaande 
leven en loopbaan volledig aan het oog onttrokken. Een leven dat 
getuigde van ongelooflijke prestaties en van voor die tijd baanbre-
kende technologische vernieuwingen..

Heeft het mysterie rond de Lusitania daar mee te maken? Voor 
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sommigen ongetwijfeld wel, maar anderen laten zich juist weer 
meeslepen door de ondergang van een zo majestueus schip en door 
de vele geruchten die daar natuurlijk mee gepaard gaan, zoals het 
bekende verhaal dat de Lusitania, net als veel andere vergane sche-
pen, waarschijnlijk een enorme goudschat aan boord had. Of komt 
het misschien door de grote hoeveelheid ‘Stel dat’s’ waartoe het ver-
haal van de laatste reis aanleiding geeft? Stel dat Kapitein Turner 
of Kapitänleutnant Schwieger nu eens anders gehandeld hadden? 
Stel dat de torpedo op een ander plaats ingeslagen was? Stel dat de 
Admiraliteit wél voor een deugdelijk escorte had gezorgd? Stel dat 
er geen munitie aan boord was geweest. Wat dan? 

Anders dan bij de Titanic was de ondergang van de Lusitania een 
ramp die volledig door menselijk handelen veroorzaakt werd. Door 
weloverwogen handelen zelfs. En dat maakte het tot een veel be-
langrijkere gebeurtenis in de geschiedenis. De ramp met de Titanic 
had verstrekkende gevolgen voor het vertrouwen dat men tot op dat 
moment gesteld had in de veiligheidsvoorschriften aan boord van 
schepen. De ramp met de Lusitania had verstrekkende gevolgen 
voor het vertrouwen in de menselijke aard, en dus voor de wereld-
geschiedenis. 

Ondanks dit alles lijkt het verhaal van de Lusitania, evenals het 
schip zelf, vreemd genoeg bijna in de vergetelheid geraakt te zijn, en 
dat is, althans voor ons, nog het grootste mysterie. Daarom voelden 
we ons geroepen dit boek te schrijven. 

Voordat dit boek uitkwam, moest je, als je de complete geschie-
denis van de Lusitania wilde kennen, minstens zes verschillende 
boeken bestuderen, die je allemaal natuurlijk weer een andere le-
zing van het verhaal probeerden op te dringen.En je moest behoor-
lijk je best doen om het kaf van het koren te scheiden, dan pas kon 
je beginnen je een eigen beeld te vormen van dit werkelijk fascine-
rende schip.

Hoewel de ramp met de Lusitania van veel grotere betekenis was 
dan die met de Titanic, is het verhaal nooit voor een massapubliek 
verfilmd. Voor de paar televisiedocumentaires die er over de Lusi-
tania gemaakt zijn, geldt dat ze bijna zonder uitzondering nooit het 
hele verhaal vertellen, beducht als men is voor de controverses die 
nog steeds rond de toedracht van de ramp bestaan. 

De geschiedenis van de Lusitania heeft alle klassieke elementen 
in zich van een verhaal dat de tand des tijds kan weerstaan: een 
goed zeemansverhaal, opmerkelijke technische prestaties, een stuk 
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sociale geschiedenis van die tijd, een spectaculaire scheepsramp en 
een thrillerachtige plot, inclusief een doofpotschandaal waar men-
sen uit de hoogste kringen bij betrokken zijn. En het feit dat het 
niet verzonnen is maar allemaal echt gebeurd, maakt het verhaal 
des te spannender. 

Dit boek is een poging om voor de eerste keer het beste uit al 
deze ingrediënten samen te brengen in één band, en het werkelijk 
fascinerende verhaal te vertellen van een sinds lang vergeten schip 
en van alle mensen die erbij betrokken waren. Wij geloven dat de 
wereld zit te wachten op dit verhaal, zij het wellicht onbewust. Hier 
is het dan, voor de eerste keer, het volledige verhaal over de Lusi-
tania, van ontwerp tot ondergang. Een levensbeschrijving van wieg 
tot graf van één van de meest opmerkelijke schepen die de oceaan 
ooit heeft mogen verwelkomen. De RMS Lusitania. 

lusitania.indd   15 24-10-2006   20:16:23



lusitania.indd   16 24-10-2006   20:16:23



17

Het krachtenspel achter de bouw

De twintigste eeuw werd ingeluid door een groot aantal nieuwe uit-
vindingen en ideeën. Het was een tijd van wonderen. Wat de ene 
dag nog onmogelijk leek, was de volgende dag werkelijkheid. De 
automobiel, de vliegmachine, elektrisch licht, de grammofoon en 
de telefoon, allemaal treffende illustraties van dit ‘grootse tijdperk 
van de wonderen’, een tijd waarin er geen eind meer leek te zullen 
komen aan de technologische vooruitgang.

Groot-Brittannië bekleedde in die tijd een vooraanstaande eco-
nomische positie in de wereld, en op het gebied van scheepsbouw, 
spoorwegen en zware industrie kende het zijn gelijke niet. Het Brit-
se Rijk was op het hoogtepunt van haar invloed en macht, wat ove-
rigens gepaard ging met grote maatschappelijke ongelijkheid bin-
nenslands. De rijken koesterden zich in hun overvloed, de armen 
namen er genoegen mee vol verwondering en eerbied toe te kijken. 
De middenklasse zat, zoals de naam al suggereert, knusjes tussen 
deze uitersten in; zij poogden aansluiting te vinden bij de één en 
gaven af op de ander. In dit pre-Hollywoodiaanse tijdperk hadden 
mensen van grote rijkdom of met een titel dezelfde functie voor de 
arbeidersklasse als de huidige ‘sterren’. De rijken hadden er nog 
nooit zo warmpjes bijgezeten en ze schepten er groot genoegen in 
dit ten toon te spreiden. 

Maar ‘de Gouden Tijd’, zoals die later genoemd zou worden, luid-
de ook het eind in van een groot aantal rotsvaste overtuigingen. Een 
daarvan was dat, aangezien Groot-Brittannië heer en meester over 
de wereldzeeën was en dat voorlopig ook zou blijven, geen enkel an-
der land het zelfs maar in zijn hoofd zou halen een vloot te bouwen 
die met de Britse kon wedijveren.

Sinds de slag bij Trafalgar in 1805 waren de Britten ervan over-
tuigd dat het bezitten van de sterkste vloot niet alleen buitengewoon 
belangrijk was voor de handel, maar ook iets om als land erg trots 
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op te zijn. Er waren maar weinig mensen binnen de Britse Admi-
raliteit die begrepen dat er dingen aan het veranderen waren, en 
dat Groot-Brittannië snel in actie zou moeten komen wilde het niet 
ingehaald worden door nieuw opkomende maritieme naties zoals 
Duitsland.

Met de dag kreeg het Duitsland van Keizer Wilhelm II een belang-
rijkere positie in de wereld. Als kleinzoon van Koningin Victoria 
vond Wilhelm dat Duitsland niet in de schaduw van het Britse Rijk 
hoorde te staan, maar de plaats op het wereldtoneel moest opeisen 
die haar naar zijn mening toekwam. Nu de Duitse industrie zo suc-
cesvol was, vond hij het niet meer dan gepast dat Duitsland een 
eigen Wereldrijk zou bezitten. 

Keizer Wilhelm wist dat de Royal Navy, die als een soort ‘impe-
riale politiemacht’ waakte over de Britse handel en buitenlandse 
belangen, de spil was van zijn grootmoeders Wereldrijk. De Royal 
Navy genoot in de hele wereld de begerenswaardige reputatie ‘on-
overwinnelijk’ te zijn, en Keizer Wilhelm wist dat voor elke koloni-
ale mogendheid van betekenis overwicht op zee van doorslaggevend 
belang was. Hij wilde daarom ook een ‘onoverwinnelijke’ marine. In 
de jaren die volgden zette Duitsland een ambitieus scheepsbouw-
programma op stapel, in een poging op gelijk hoogte te komen met 
de Royal Navy.

Ondertussen probeerden de twee grote Duitse rederijen, de Nord-
deutscher-Lloyd en de Hamburg-Amerika Lijn, om strijd de grootste 
en snelste stoomschepen van de wereld te bouwen. De namen van 
deze machtige, met vier schoorstenen uitgeruste snelle passagiers-
schepen waren al spoedig bij het grote publiek bekend. Zo zorgden 
de Kaiser Wilhelm der Grosse, de Deutschland en de Kaiser Wil-
helm II, om er maar eens drie te noemen, er allemaal voor dat het 
prestige van Duitsland groeide. De Duitsers hadden de Britse natio-
nale trots een behoorlijke knauw toegebracht door de ‘Blauwe Wim-
pel’, die staat voor de snelste oversteek van de Atlantische Oceaan, 
op de Britse Cunard Line te veroveren en daarna in bezit te houden. 
De Britten waren natuurlijk niet van plan om rustig achterover te 
leunen en toe te kijken hoe de Duitse passagiersschepen de Atlanti-
sche Oceaan domineerden, en hoe de keizer zijn ‘onoverwinnelijke’ 
Marine aan het bouwen was.

Een van de kenmerken van de Duitse passagiersschepen was dat 
ze zó ontworpen waren dat ze in geval van oorlog snel omgebouwd 
konden worden tot bewapende koopvaardijkruisers. Gezien de 
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agressieve nieuwe Weltpolitik van de keizer baarde dit de Britse 
Admiraliteit grote zorgen. 

De Engelse Admiraliteit mocht dan misschien wakker liggen van 
de Duitse Keizer, echt benauwd kreeg men het pas van wat een 
Amerikaanse handelsbankier, J.P. Morgan Jr., allemaal uitspookte.

Eind 1902 had J.P. Morgan Jr. niet alleen de twee grootste Duitse 
rederijen maar ook de Britse White Star Line, Leyland Line en Do-
minion Line met succes overgenomen. Zelf was hij al eigenaar van 
de American Line, en hij was nu bezig al deze rederijen in één groot 
conglomeraat samen te brengen, genaamd de International Mer-
cantile Marine Company. Het was zijn uitgesproken bedoeling een 
handelsmonopolie op de Atlantische Oceaan te vestigen.

De Cunard Line was er maar nauwelijks in geslaagd de over-
name door Morgan te voorkomen, en de Britse Admiraliteit con-
stateerde met verbijstering dat bijna alle reserve marineschepen 
(de zgn. Handelsmarine, “Merchant Navy”)), nu onder buitenlands 
gezag stonden. Daarom besloten de Admiraliteit en de Raad van Be-
stuur van Cunard om intensieve onderhandelingen te starten, met 
als doel de toekomst van beide partijen veilig te stellen. 

Mede doordat de Admiraliteit het vervoer van post en vracht 
subsidieerde, was de Cunard Line alleen maar gegroeid sinds de 
oprichting van het bedrijf door Samuel Cunard in 1840. De aan-
vankelijke losse samenwerking werd nu omgezet in een bindend 
contract, dat in 1903 getekend werd en dat de partijen de volgende 
twintig jaar samen zou houden. Een kopie van dit contract ligt ter 
inzage voor het publiek in de archieven van de Cunard Line bij de 
Universiteit van Liverpool. De bepalingen waaraan Cunard volgens 
dit contract moest voldoen, heetten ‘al even uitvoerig als bezwa-
rend’ te zijn. Cunard kwam indertijd met een uitgebreid memoran-
dum waarin al haar verplichtingen voortvloeiend uit het contract 
genoemd stonden. Relevante delen van dit memorandum zijn te 
vinden in een aparte bijlage achterin dit boek. (Zie Appendix II)

Door dit contract was Cunard in alle facetten van haar scheeps-
bouwprogramma overgeleverd aan de Britse Admiraliteit, en Cu-
nards vloot zou voortaan in tijd van oorlog ter beschikking staan 
van de Admiraliteit. Ook betekende het dat de postsubsidies verder 
omhoog zouden gaan en dat de staat een lening van 2,6 miljoen 
pond zou verstrekken met, net als het contract, een looptijd van 
twintig jaar, en tegen de ongebruikelijk lage rente van 2,75%. Dit 
geld was bedoeld om Cunard in staat te stellen twee nieuwe schepen 
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te bouwen. Dat zouden de Lusitania en de Mauretania worden.
En zo kwam de Lusitania tot stand, vanuit de behoefte van de 

Royal Navy en met geld van de Britse belastingbetaler. 
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Het ontwerp

Een van de eerste schetsen van de Lusitania liet een schip met drie 
schoorstenen zien. Dat kwam doordat nog niemand op dat moment 
dacht aan een viervoudige schroefconfiguratie voor de te bouwen 
schepen. Na zorgvuldige bestudering van alle ingediende ontwerpen 
besloot de Cunard Line verder te gaan met de visie van de eigen ont-
werpafdeling. De Admiraliteit had geen bezwaar tegen Cunards be-
slissing, omdat haar eigen ontwerpafdeling de specificaties voor de 
romp zou bepalen waaraan Cunard zich diende te houden, en ook 
omdat de twee afdelingen noodzakelijkerwijs nauw zouden moeten 
samenwerken.

De ontwerpspecificatie die Leonard Peskett, de hoofdontwerper 
van Cunard, in handen kreeg, loog er niet om. Het kwam erop 
neer dat hij de eigenschappen van een marinekruiser en die van 
een transatlantisch passagiersschip moest zien te verenigen in één 
schip. Een drijvend vijfsterren hotel voor 3000 passagiers en be-
manning, dat de Atlantische Oceaan moest kunnen oversteken met 
een gemiddelde snelheid van 24 knopen (40 km/u), en waarop ook 
nog eens een batterij van twaalf 6-inch kanonnen geplaatst moest 
kunnen worden.

Peskett werd in feite geconfronteerd met de opdracht om het on-
derste derde deel van het nieuwste ontwerp van de Admiraliteit 
voor een zware kruiser, aan het bovenste twee derde deel van een 
superpassagiersschip te lassen. Om alle aspecten van het ontwerp 
van de Lusitania te kunnen begrijpen, is het daarom van het groot-
ste belang dat we het schip op dezelfde wijze opdelen en elk deel 
apart onder de loep nemen, voordat we de twee samenvoegen en als 
geheel bekijken.

De eerste voorwaarde die door de Admiraliteit werd gesteld was 
een minimale kruissnelheid van 24 knopen. Deze voorwaarde, 
waaraan niet te tornen viel, was vooral bepalend voor de vorm van 
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het te bouwen schip en resulteerde in een ontwerp dat een totale 
lengte had van 785 voet (235,5 meter) en een breedte van 78 voet 
( 23,4 meter). Vervolgens werden er berekeningen gemaakt om het 
vermogen te bepalen dat nodig zou zijn om het te bouwen vaartuig 
de voorgeschreven snelheid te laten halen. Het benodigde vermogen 
zou minimaal 68.000 PK dienen te zijn.

Nadat Dr. R.E. Froude verscheidene schaalmodellen uitvoerig 
had getest in de sleeptank van de Admiraliteit in Haslar, in de buurt 
van Portsmouth, bleek dat vanwege het ongebruikelijk hoge vrij-
boord van het gekozen ontwerp, de eerste modellen extreem insta-
biel waren en een uitgesproken neiging tot kapseizen vertoonden. 
Dat leidde er weer toe dat het grootspant van het ontwerp op ware 
grootte met 10 voet (3 meter) moest worden verlengd, wat precies 
voldoende bleek om het schip te stabiliseren.

Dr Froude ontdekte tevens dat een viervoudige schroefconfigu-
ratie het beste voldeed. Men was van mening dat de schroefassen 
van een ontwerp met drie schroeven de constante belasting van 
22.600 PK per as wel eens niet zouden kunnen weerstaan, terwijl 
een viervoudige schroefconfiguratie de te verwachten belasting tot 
17.000 PK per as zou reduceren. De proeven hadden ook uitgewe-
zen dat voor een optimaal rendement de buitenste schroeven naar 
binnen zouden moeten draaien en de binnenste naar buiten. Om 
deze redenen werd het eerste ontwerp, met drie schoorstenen en 
drie schroeven, verlaten.

De komst van de stoomturbinemotor had veranderingen teweeg 
gebracht in het traditionele denken over scheepsvoortstuwing. Het 
was een uitvinding van Charles Parsons, die door hemzelf met veel 
elan gedemonstreerd werd bij de Spithead Vlootschouw van 1897, 
toen hij met veel vertoon van lef zijn kleine bootje Turbinia tussen 
de rijen daar verzamelde oorlogsschepen doorstuurde en met de 
verbazingwekkende snelheid van 34 knopen alle snelle kanonneer-
boten van de Engelse marine die hem probeerden te achtervolgen, 
het nakijken gaf. Openlijk en voor iedereen zichtbaar lag hier nu 
een uitdaging.

Ondanks deze indrukwekkende prestatie van de Turbinia had 
Parsons echter maar nauwelijks het enorme probleem weten op 
te lossen van hoe het pure vermogen dat de turbinemotor produ-
ceerde, doeltreffend op het water over te brengen. Scheepsschroe-
ven presteren het best wanneer ze langzaam draaien. De optimale 
snelheid is minder dan 100 omwentelingen per minuut. Parsons 
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