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De glorie van Hr. Ms. lichte kruiser „Tromp” 
Tegen eind Juli 1944 verliet de Britse „Eastern Fleet” onder commando van Admiraal Sir James 

Somerville haar basis Trincomalee op Ceylon om de voor de Japanners zeer waardevolle 

haven van Sabang onbruikbaar te maken. Reeds eenmaal tevoren, op 19 April 1944, had deze 

vloot, waar Hr. Ms. lichte kruiser „Tromp” toen ook al deel van uitmaakte, Sabang aangevallen, 

zonder dat echter een afdeling der vloot de haven zelf binnenvoer. 

 

Half Juni was een groepje verspieders met radiozenders op Poeloe Weh (het eiland, waarop 

Sabang ligt) aan land gezet, om de posities der zeer goed gecamoufleerde geschutsopstel-

linken, bunkers op het eiland en de voornaamste doelwitten in de haven op te nemen en te 

seinen. Het plan, opgemaakt door de Staf van Sir James Somerville, omvatte de activiteit van 

drie groepen. De vier slagschepen, o.a. het vlaggeschip, H.M.S. „Queen Elizabeth” en de 

Franse „Richelieu”, zouden vanaf 18 km van de Zuidkust de zware geschutsopstellingen en ook 

het havencomplex onder vuur nemen. Zij vormden tevens de rugdekking voor de afdeling lichte 

zeestrijd-krachten, die de Baai van Sabang zouden binnen varen. De vliegtuigen der zich achter 

de slagschepen bevindende vliegdekschepen, H.M.S. „Indomitable”, „Formidable”, „Victorious” 

en „Illustrious”, zouden de Japanse radarstations bij zonsopkomst vernielen, evenals het 

vliegveld. De kruisers zouden de Noordkust bombarderen, het radiostation en het vliegveld. En 

tenslotte zou de afdeling lichte zeestrijdkrachten, bestaande uit, in volgorde der kiellinie H.M.S. 

„Quali-ty” (Commandant: Captain Onslow, R.N., drie D.S.O.’s), jager, Hr. Ms. „Tromp”  

(Commandant: Kap. t. Zee F. Stam, thans D.S.O.), lichte kruiser, H.M.A.S. „Quiberon” en 

„Quickmatch”, jagers, de Baai zelf binnenvaren om van korte afstand de haven onder vuur te 

nemen en de schepen en het kleine grut, die zich daar bevonden, waar te nemen. 

 

Natuurlijk zou de zwaardere artillerie van de „Tromp”, zes kanons van 15 cm, een waardevolle 

steun voor de afdeling jagers zijn. Daarbij zou de uitstekende training der officieren en 

schepelingen van de „Tromp” en de gehele sfeer aan boord, door de R.N. volmondig als prima 

erkend, een voorname rol spelen. Bij oefeningen der „Eastern Fleet” had Kap. t. Zee Stam 

reeds zeer waarderende tevredenheidsbetuigingen voor de prestaties van de „Tromp” van Sir 

James Somerville ontvangen. 
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Toen de vloot in de dageraad van 25 Juli 1944 Sabang naderde, seinde de Admiraal aan alle 

schepen van zijn vloot: „Geeft de Japanners, voordat ze uit hun bed kunnen komen, een 

„honorable hoofdpijn!” —, welk sein vooral op de afdeling lichte zeestrijdkrachten met groot 

enthousiasme werd ontvangen. 

 

De aanval 

Eindelijk werd de sinds lang gehoopte order om aan te vallen aan deze afdeling gegeven en de 

„Tromp” en de drie jagers begonnen een snelheid van 22 mijl te ontwikkelen. Elkeen aan boord 

van de vier bodems bereidde zich voor een topprestatie in zijn speciaal vak te leveren, ofwel om 

de vijand te vernietigen, ofwel om het leven van zijn schip zo duur mogelijk te verkopen. Men 

was aan boord kalm en beheerst, maar snakte naar het ogenblik, dat het schieten zou 

beginnen. Men stoomde de Baai van Sabang binnen.... ' 

 

De Japs waren nauwelijks wakker door het lucht- en zeebombardement.  

Vanuit bijzonder goed gecamoufleerde artillerie-opstellingen en bunkers openden ze een kanon- 

en machinege-weervuur, dat steeds levendiger werd. Dit werd door onze schepen niet 

beantwoord, voordat ze de juiste richting en afstand der versterkte opstellingen en bunkers 

hadden gevonden. Het vinden hiervan was niet gemakkelijk, ondanks de gegevens, die men 

reeds had; en soms duurde het enige tijd voor men een bepaalde opstelling of bunker had 

ontdekt. Bij de vier 7 l/2 cm kanons van de „Tromp” was het bv. zo, dat de vuurleider daar af en 

toe op zijn rug geklopt werd met de mededeling: „Daar zit er weer één te vuren, Meneer!” —, 

waarop dan de Japanse geschutsopstelling of bunker even doeltreffend werd beschoten en tot 

zwijgen gebracht. In dit artillerie-duel verminderden de vier schepen hun snelheid tot 12 mijl; 

alle vier schoten in een vlot tempo. Uiteraard ontwikkelde de „Tromp” met zijn zes 15 cm en vier 

7 1/2 cm kanons een grotere vuurkracht dan de drie jagers, hoewel deze natuurlijk een hogere 

vuur-snelheid ontwikkelden, hetwelk tegen lichte doelen van grote waarde is.  

Ook de pompoms en oerlikons der vier schepen spraken een aardig woordje mee. Vroeg of laat 

werden de meeste artillerie-opstellingen en bunkers van de Japanner buiten gevecht gesteld. 

De zware granaten van de dikke broers buitengaats waren een waardevolle steun.  

Een Japanse batterij van 15 cm kanons werd vernietigd.  

 

Toen openden ze het vuur 

op loodsen, goedangs, 

barakken, haven-

installaties, stapelplaatsen, 

kranen, kaden en schepen, 

op een afstand van soms 

500 meter. Vele tonnen 

uiterst waardevol 

oorlogsmateriaal werden 

vernietigd. Een klein 

Japans munitie-

transportschip van 500 ton 

werd vernietigd, 

waarschijnlijk door treffers 
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van de „Tromp”. Munitie-opslagplaatsen aan wal explodeerden en haar rondvliegende granaten 

vergrootten de verwoesting. 

 

Petroleumtanks werden in brand geschoten en door de rondvloeiende olie vatten andere 

gebouwen vuur. Steeds weer blaften de kanons van de „Tromp” en de drie jagers en slingerden 

verderf temidden van de geheel verraste vijand. Naar later geconstateerd werd, is de verwarring 

onder de Japanners groot geweest. De pom-pom’s en oerlikons bestrooiden het havencomplex 

met hun kogels, opdat vijandelijke brand-weer-brigades geen kans kregen vroegtijdig de 

vlammen te doven, die overal te voorschijn sprongen. Enkele kleine schepen en kustvaartuigen 

werden in brand geschoten en zonken. Tenslotte stond een groot deel van het havencomplex in 

vlammen. 

 

De „Tromp” gered door de kloekmoedigheid van één zijner opvarenden  

Verscheidene zeer goed gecamoufleerde Japanse artillerie-opstellingen en bunkers waïen nog 

niet tot zwijgen gebracht en gaven met onderbrekingen plotselinge vuurstoten. Telkens weer 

pompte de vijand granaten en kogels op de vier schepen. Af en toe lagen hun salvo’s dekkend; 

de jagers ontvingen treffers en hadden twee doden en twaalf gewonden te betreuren. Een Brits 

oorlogscorrespondent, die interessante foto’s van de actie genomen had, werd op de „Quality” 

in de uitoefening van zijn taak gedood, door een treffer door de mast, waar hij tegenaan stond 

te leunen. 

De „Tromp” incasseerde vijf granaattreffers. Een 12 cm granaat, die niet onmiddellijk ontplofte, 

doorboorde de scheepswand en kwam op een uiterst ongunstige plaats terecht, nl. onder het 

pantserrooster, juist boven op een ketel, op een plek, die bijna onbereikbaar was. Van links naar 

rechts, van stuurboord naar bakboord rolde de granaat over de bovenzijde van de ketel en kon 

ieder ogenblik bij ontploffing de ketel doen exploderen en een ontzettende catastrophe 

teweegbrengen. Hier moest terstond worden ingegrepen. 

 

Eén der opvarenden, een lid van de machinekamer, bood zich hiertoe aan. 

Hij wikkelde een deken om zich zelf en liet zich doornat Spuiten. Op zijn buik liggende, kroop hij 

met een-doek tussen het pantserrooster en de bovenzijde van de ketel in een geweldige hitte 

en natuurlijk uiterste spanning naar de plaats, waar de granaat heen en weer lag te rollen. Met 

de doek om de granaat kroop hij zeer behoedzaam met zijn gevaarlijke buit terug. Zonder 

ongelukken kon toen de granaat aan het dek gebracht en in zee geworpen worden. Oef! dat 

was een benauwd ogenblik voor de lichte kruiser geweest! Maar de „Tromp” is nu eenmaal altijd 

wat men noemt „a lucky ship” geweest. De andere granaten en kogels richtten geen ernstige 

schade op het schip aan. Een ander riskant ogenblik was het, toen de „Tromp” en de jagers 

vaart verminderden en zo goed als stopten, om het groepje verspieders aan boord te nemen. 

Deze waren onder het wederzijdse vuur kalm naar het afgesproken punt in de haven geroeid en 

werden zonder verliezen aan boord genomen. 

 

Kundig machinekamer-personeel 

Vroeger of later werden de meesten der „hono-rable” Japanse kanons en versterkingen ontdekt 

en met hun bemanningen aan stukken geschoten. Om haar aftocht te dekken, legden onze vier 

schepen een nevelgordijn. Grote lof komt het machinekamerbedrijf van de „Tromp” toe, dat 

prompt reageerde op alle wensen van boven. Het schip zette zo vlug aan, dat er geen verschil 
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was met de jagers, die in het algemeen veel vlugger vaart opnemen of minder lang doorlopen 

bij vaart minderen dan de bijna tweemaal zwaardere „Tromp”. 

Uiterst vermogen werd vlot gegeven, toen de commandant van de voorste jager, de „Quality”, 

seinde: „Vaart 29 mijl”. Na een verblijf van 35 minuten in de Baai van Sabang hadden de vier 

schepen, samen met de grote broers buiten, daar de meeste haven-installaties, vele voorraden 

en de enkele schepen vernield. Na de capitulatie van Japan zag men, dat de vijand de 

overgebleven werkplaatsen aan de haven leeggehaald had en in tunnels in de buurt 

overgebracht had. Ook vernam men, dat er ongeveer 600 Japanse doden en gewonden 

geweest waren. Uit wraak fusilleerden de Japanners de enige Europeaan in Sabang, die een 

zekere mate van vrijheid genoot, nl. de predikant, onder beschuldiging van spionnage en het 

geven Van seinen aan onze oorlogsschepen. 

Dit was in de verste verte niet het geval geweest. Maar het plan van de aanval, de 

voorbereidingen er toe en de uitvoering er van waren zo goed geslaagd geweest, dat de 

Japanners een volkomen verrassing bereid was. 

 

Hoge snelheid varende, stoomden de „Tromp" en de drie jagers naar de open zee, met 

lidtekens van deze actie en bedekt met glorie. Haar opdracht was volkomen uitgevoerd.  

Achter haar gaven enorme rookkolommen het duidelijke bewijs van doeltreffende activiteit. 

Op de terugweg, in de Indische Oceaan, na afloop der actie, betuigde Sir James Somerville zijn 

volle tevredenheid met de uitvoering er van en ieder kreeg een pluim, ook in het bijzonder de 

commandant van de „Tromp”: „Well done!” In zijn algemeen sein maakte de Admiraal een 

aardig mopje; hij seinde: „We got them with their kimono’s up!” (We kregen hen met hun 

kimono’s omhoog geheven, te pakken), als variant op het bekende Engelse gezegde: „to catch 

a person with his pants down” (een persoon te pakken krijgen, als zijn broek op zijn schoenen 

ligt), dus wanneer hij zich niet zo prettig voelt. Zelfvoldaan stoomde de „Eastern Fleet” 

huiswaarts. 

Deze vermetele, volkomen geslaagde aanval der afdeling lichte strijdkrachten van de „Eastern 

Fleet” op de haven van Sabang is een dier vele acties in de Pacific-oorlog, waarbij schepen der 

Koninklijke Marine wegens hun verdiensten door de Royal Navy en de United States Navy een 

eervolle en gevaarvolle plaats toegekend werd, welke courtoisie zij zich ten volle waardig 

toonden. Ook blijkt uit het verwijderen der niet-ontplofte granaat van boven op de ketel van de  

„Tromp”, dat er te allen tijde Nederlandse zeelui zijn, die hun leven veil hebben voor het behoud 

van hun schip en hun kameraden en voor het doen slagen der onderneming. 

 

Welaan dan, laten we door de opbouw van een sterke, nieuwe Koninklijke Marine bewijzen, dat 

men in ons land opnieuw begrijpt, dat Nederland door en voor de-Zee bestaat. 

 

„’t Mach vloeyen, ’t mach ebben, Die niet waeght en sal niet hebben. 

Rept handen en voeten, Godt sal ’t versoeten!” 

 

JAN RESSING 

Bron : Onze Vloot 1947 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Hoe Hr. Ms. „K XIV”     met de hulp van een Dornier-vliegboot 

een Japans konvooi aanviel 

 
Omstreeks December 1941—Januari 1942 werd de strijd voor de Marine Luchtvaart Dienst 

steeds moeilijker en hachelijker. Er moest patrouille worden gevlogen en verkenningen worden 

verricht. En ofschoon de vijand onophoudelijk jachtvliegtuigen in de lucht had, moesten onze 

M.L.D.-vliegers er op uit, bij dag en bij nacht. De nachtelijke vluchten waren minder gevaarlijk, 

maar overdag begon het welhaast op zelfmoord te gelijken, want men moest gebieden 

verkennen, waarvan men van tevoren wist, dat er onophoudelijk vijandelijke vliegtuigen, en wel 

in het bijzonder jagers, patrouilleerden. 

Maar het uitvoeren van verkenningen overdag was noodzakelijk en onze vliegboten werden er 

op uitgestuurd, zonder enige bescherming van eigen jachtvliegtuigen. De reeds deerlijk 

gehavende Marine Luchtvaart Dienst toog er desondanks steeds maar weer op uit, want die 

verkenningsvluchten overdag, naar mogelijke vijandelijke scheepsconcentraties, konden 

immers van het grootste belang zijn voor onze eigen èn de geallieerde oorlogsbodems. 

Van welk een groot gewicht de samenwerking tussen vliegtuig en oorlogsschip, in dit geval Hr. 

Ms. onderzeeboot „K XIV”, wel was, moge blijken uit het volgende voorval. 

 

De Dornier ontdekt het 

konvooi  

Op een patrouillevlucht 

overdag speurde één van 

onze Dornier-vliegboten, de 

„X-35”, de zee af naar 

vijandelijke 

scheepvaartbewegingen. Het 

was een schitterende dag. 

Het enige geluid, dat de stilte 

verstoorde, was dat van deze 

vliegboot, welker motoren hun 

strijdlustig geluid zongen. Drie 

zwoegende motoren, drie 

klievende propellers, maar 

ook drie waakzame 

luchtschutters!  

 

Men had een opdracht aan boord, welke men naar beste vermogen wenste uit te voeren. De 

machine schoot reeds behoorlijk op en over eilandjes en water ging men het doel tegemoet. 

Vreemd, geen enkele Japanse jager kreeg men in zicht en zij moesten toch eigenlijk in deze 

gebieden worden waargenomen. Zelfs geen enkel vaartuig kreeg men in zicht, maar dat nam 

niet weg, dat onze Dornier-bemanning op haar qui-vive was. Zo vloog men verder en men zocht 

met verrekijkers de horizon af, tot plotseling een lid van de bemanning door de boordtelefoon 

aan zijn commandant, de ontdekking van een vijandelijk konvooi rapporteerde. Dit bestond uit 
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een groot aantal troepentransportschepen en oorlogsbodems. Onze mannen vlogen in de 

richting van het konvooi om aantal schepen, koers en vaarsnelheid vast te stellen. 

 

Een vermetel plan 

In het ogenblik, dat de bemanning in de omgeving van het konvooi rondvloog, werd de 

vliegtuigbescherming van het konvooi door middel van een katapult gestart. Deze bestond uit 

twee waterjagers van het type Navy 0. Hierna werd een vermetel plan bedacht en terstond 

uitgevoerd. Een plan, uiterst riskant, maar dat, als het zou gelukken, een succesvolle operatie 

zou kunnen worden. 

De commandant van de vliegboot wist namelijk, dat één onzer onderzeeboten zich ongeveer 

een vijftig mijl van het konvooi verwijderd bevond, maar dat deze boot het konvooi niet voor het 

invallen van de duisternis zou kunnen bereiken, als zij onder water zou moeten naderen om een 

aanval te ondernemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In minder dan geen tijd was er een plan de campagne uitgewerkt teneinde te trachten de twee 

Japanse waterjagers van het konvooi weg te lokken. 

De commandant van de onderzeeboot — het was de „K XIV” onder Ltz. Van Well Groeneveld 

— gaf het bevel direct naar de oppervlakte te gaan en volle kracht naar het konvooi te varen. 

De vijftig mijl afstand tussen de „K XIV” en het konvooi werd door de aan de oppervlakte 

varende Nederlandse onderzeeboot spoedig afgelegd en zienderogen haalde zij het konvooi in. 

Intussen koerste onze Dornier naar het Japanse konvooi, als wilde zij een aanval ondernemen. 

De spanning van onze M.L.D.-vliegers was tot het uiterste gestegen. Dadelijk wijzigden ook de 

waterjagers hun koers en zij vlogen op onze Dornier af om haar aan te vallen. Doch onze 
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vliegboot liep op topsnelheid en verwijderde zich zover mogelijk van het in verband varende 

konvooi. 

Inderdaad, het gelukte en reeds waren de drie vliegtuigen enige mijlen verwijderd van het 

konvooi en geraakten zij slaags met elkaar! 

Rikketikketik ... ! Mitrailleurs braakten hun lood in de richting van de Jappen, maar deze gaven 

op hun beurt weer van katoen en blaften met hun 20-mm kanonnen op onze vliegboot. Nu eens 

was het de ene Japanse jager, welke met een wijde bocht langs onze Dornier scheerde en dan 

weer was het de andere, die uit alle monden vurend de Nederlandse vliegboot onder schot 

nam. 

 

Torpedo’s van de „K XIV” 

Plotseling — onze vliegboot was nog in vol gevecht — vertoonde zich een enorme steekvlam, 

luttele seconden later gevolgd door een zware rookontwikkeling. ’t Was gelukt, de „K XIV” had 

haar doel bereikt en de eerste torpedo weten te plaatsen! 

Bangggg..., alweer een treffer! De „K XIV” had haar spelletje herhaald. Weer een kolossale 

rookwolk. Twee transportschepen getroffen! 

De vreugde aan boord van de „K XIV” was niet gering. Honderden Japanners waren intussen 

over boord gesprongen, want beide transportschepen geraakten in zinkende toestand. . 

Bengggg... ! Opnieuw een helse slag, een sterke lichtflits en een vette rookkolom boven het 

getroffen vaartuig! 

 

Ltz. Van Well Groeneveld verrichtte schitterend werk en wist een derde torpedo-aanval uit te 

voeren. Met een oorverdovende knal spatte het derde Japanse transportschip uit elkaar en het 

verdween evenals een getroffen tanker bijna onmiddellijk in de diepte... 

Onderwijl verwijderde de „K XIV” zich van het strijdtoneel.  

De aanval was een totale verrassing voor de Japanners en in een ommezien voeren de diverse 

schepen door elkaar, elk ogenblik een nieuwe torpedo-aanval verwachtend. Doch deze bleef 

uit; de „K XIV” was reeds aan de vijandelijke scheepsartillerie en dieptebommen ontkomen en 

voer onder water naar andere oorden. 

 

De commandant van onze Dornier, die veilig is teruggekeerd, was de thans in Nederland 

geplaatste Luit. ter Z. II KMR  P. Jaapies. Deze stoutmoedige actie en samenwerking tussen 

vliegtuig en onderzeeboot kwam de Japanners duur te staan. Zij verloren namelijk duizenden 

doden en ca. 40.000 ton scheepsruimte! 

De actie is een volkomen succes geworden en een klassiek voorbeeld van de coördinatie van 

het vliegende en het varende deel onzer Koninklijke Marine. 

 

Bron: Onze Vloot 1947 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Zout!!! 
 

Het heden en verleden van de zoutwinning op de Antillen 
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Zoutwinning op Bonaire rond 1950 

 
 
Keukenzout komt in de natuur voor 
in vaste toestand en opgelost in 
water. Inrichtingen om zout uit 
zeewater af te scheiden vindt men 
op vele plaatsen ter wereld. Op de 
Benedenwindse Eilanden en op Sint 
Maarten wordt zeewater sinds oude 
tijden ingedampt in zoutpannen 
(Papiamentu voor zoutpan is saliña), 
in dicht aan zee gelegen 
binnenwateren die door een smal 
kanaal met de zee verbonden zijn. 

Door dammen wordt een gedeelte van het binnenwater afgesloten, zodat het kan indampen. 
Tijdens de opeenvolgende fasen van indamping kan het steeds zouter wordende water 
verschillende rode tinten krijgen door toedoen van pekelorganismen (bacteriën, planten en 
dieren die uitsluitend in water van hoog zoutgehalte leven). Nadat al het water verdampt is, 
schept men het ruwe zeezout uit de pan en brengt het in grote hopen op de wal, waar de 
resterende ‘moederloog’, rijk aan bittere magnesiumzouten, de tijd krijgt uit te zakken en weg te 
vloeien. Valt er regen tijdens dit proces dan gaat het zout verloren. 
 
Zoutvaart ca 1590-ca 1650   
De haringvisserij of grote visserij was de ‘moeder aller commerciën’. Vooral de West-Friese 
steden Hoorn, Medemblik en Enkhuizen leefden in de 16e eeuw van deze visserij en hadden 
bijgevolg zout nodig. Zo lang hun schepen dit materiaal in Spanje en Portugal konden halen 
was er geen zoutprobleem in de Nederlanden. Dit veranderde echter met de ‘generale arresten’ 
van Filips II en III. Hierdoor moest men op zoek naar nieuwe, productieve zoutpannen om niet 
al te afhankelijk te zijn van de 
Spaanse en Portugese. Het is niet 
zeker of de eerste Nederlandse 
zoutvaarders de Caribische Zee 
rechtstreeks of via Brazilië 
bereikten. Omstreeks 1598 waren 
de zoutpannen in het Caribische 
gebied en in de eerste plaats de 
pan van Punta de Araya 
(Venezuela) wel bekend. Vanaf 
dat jaar regent het aanvragen om 
daarheen te mogen zeilen. Het is 
moeilijk het aantal schepen te 
schatten dat daar jaarlijks zout 
laadde, maar na 1600 is er 
voldoende bewijs dat dit aantal op 
tenminste 100 schepen mag 
worden geschat. Een veilige 
schatting voor een gemiddeld 
tonnage van 300 brengt de totale 
jaarlijkse zoutlading op 30.000 ton. 
Het zout in de pan was geen 

Zoutwinning in Santa Martha Baai 1903.  

Het zout wordt met kleine bootjes vervoerd naar de schoener. 
(foto Soublette et Fils) 
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zeezout. De regen waste het zout van de hellingen van de omringende heuvels en de tropische 
zon deed de rest. Dikke zoutlagen van uitnemende kwaliteit vormden de bodem van de pan. De 
Nederlanders bouwden pieren en loodsen, hakten het zout met lange ijzeren stokken in stukken 
die per kruiwagen naar de pieren werden gebracht en van daar in sloepen en kleine boten naar 
de schepen, die wat verderop ten anker lagen. Verscheidene plannen om deze Nederlandse 
invasies tegen te gaan kwamen in Madrid in bespreking. Niet alleen werd met deze zoutvaart 
de Spaanse soevereiniteit geschonden door rebellen, gepaard met deze schending ging een 
drukke smokkelhandel die zelfs de parelvisserij van Margarita niet ongemoeid liet, terwijl de 
scheepvaart tussen de Spaanse bezittingen werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van zo vele 
Nederlandse zoutschepen, die piraterij als nevenbedrijf uitoefenden. Er werd besloten een 
armada naar de pan te zenden, die Lissabon in september 1605 verliet en volkomen 
onverwacht voor de Nederlanders te Araya verscheen. Er werd een groot aantal schepen 
genomen en de bemanningen werden deels in koelen bloede gedood, anderen werden naar 
Cartagena gebracht om daar op de galeien te werken. De schrik duurde evenwel niet lang en 
spoedig werden de Nederlandse bezoeken hervat. Toen Spanje er een fort had gebouwd dat de 
pan zodanig beheerste dat er van zout scheppen geen sprake meer was, moest men omzien 
naar een nieuwe gelegenheid die men vond op het eiland Tortuga. De pannen van  dit eiland 
waren reeds geruime tijd bekend maar hun systematisch gebruik schijnt niet vóór 1627 te 
hebben plaats gevonden. Dankzij de installaties die de Nederlanders daar aanbrachten en 
efficiënte arbeidsmethodes konden zij er wekelijks 12.000 fanegas laden in dertig tot veertig 
schepen tegelijkertijd. De installaties werden door de Spanjaarden verwoest en de pan onder 
water gezet, maar de Nederlanders kwamen terug, repareerden de schade en zetten hun 
zoutwinning voort. Spaanse klachten duurden voort tot omstreeks 1638 of 1640. De hier 
veroorzaakte moeilijkheden dwongen de Nederlanders toch naar nieuwe pannen om te zien. 
Misschien reeds in 1627 laadden zij niet alleen zout op Toruga maar ook op St Maarten. 
Spaanse klachten betreffende deze pan en haar illegaal gebruik dateren van 1631. Het zout 
van St Maarten was steenzout, zuiver wit, dat de Nederlanders voornamelijk vonden in drie 
pannen, gemakkelijk toegankelijk en verdedigbaar. In 1633 werd St Maarten echter opnieuw 
een Spaans eiland. Een vierde vindplaats van zout was de pan bij de rivier de Unare in 
Venezuela. In 1640 werden de Nederlanders daar aangevallen door een gecombineerde macht 
van Spanjaarden en Indianen en daarop werd de pan permanent onbruikbaar gemaakt. De 
Nederlanders waren dus aan de verliezende hand in de strijd om Caribisch zout, en gedeeltelijk 
uit overwegingen waarin deze grondstof een belangrijke rol speelde, werd tot de verovering van 
Curacao besloten. Nadat dit eiland in handen van de West-Indische Compagnie (WIC) was 
overgegaan, met Bonaire waarvan de zoutpannen bekend waren, was een van de eerste daden 
van de Heeren XIX het uitzenden van een zout-expert in de persoon van Jan Claesz van 

Campen. De productie van de 
Curaçaose pannen viel tegen; het 
meeste ‘Curaçaose’ zout dat in 
Nederland arriveerde, kwam van 
Bonaire. Toen de Spanjaarden kort voor 
de Vrede van Munster St. Maarten 
ontruimden, namen de Nederlanders het 
onmiddellijk in bezit en waren zij dus in 
bezit van de pannen van St Maarten en 
de Curaçao-eilanden.   
 
 
 

 
Zoutwinning 

Zoutwinning op Bonaire anno 

2000 
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Zoutwinning in de Nederlandse Antillen werd in het verleden op Curaçao, Bonaire en St. Maarten 
veelvuldig uitgeoefend. Er kan worden teruggegaan naar de dagen van Curaçao’s eerste 
bewoners, de indianen. Het mineraal is een van Curaçao’s oudste export producten. De 
Spanjaarden vonden een actieve zoutpan, Charomba, nabij het dorp Ascension en er zijn sterke 
archeologische aanwijzingen dat de bewoners zout verhandelden met hun handelspartners op 
het vaste land. Eén van de redenen om Curaçao te veroveren was voor de WIC de grote 
hoeveelheid zout die in Nederland benodigd was voor de visindustrie. Gouverneur van Raders 
(1836-1845) wilde het Rifwater langs de zuidkust van Otrobanda veranderen in een lange 
zoutpan, met het doel de zoutproduktie van het eiland te verdubbelen, maar de bodem van het 
kanaal was te poreus voor het zout om zich af te zetten. 
Er was meer zout op Curaçao aanwezig dan er interesse voor was, vooral nadat de zoutwerken 
op naburig Bonaire werden gemechaniseerd. 
Door de uitbreiding van de werkgelegenheid raakte de zoutwinning nagenoeg in onbruik, temeer 
omdat men door de beschermende rechten op zout in de omliggende gebieden een moeilijke 
afzet vond. Na 1870 werden de zoutpannen door het gouvernement verkocht. De zoutpannen 
van Curaçao lagen langs de zuidkust, men sprak van ‘zout-plantages’, zoals de plantage Sint 
Nicolaas, Groot Santa Martha, Jan Kok en Hermanus. Ook langs het rif bij Otrobanda lagen 
eertijds zoutpannen. Op Sint Maarten werd de zoutwinning vooral uitgeoefend in de Great Salt 
Pond bij Philipsburg. De zoutwinning had tot in de vorige eeuw een grote, zij het sterk fluctuerende 
betekenis voor de economie van Sint Maarten; het werd voornamelijk uitgevoerd naar de 
Verenigde Staten. Tot 1939 werd nog zout gewonnen, maar daarna kwam deze bedrijvigheid 
volkomen stil te liggen. 
Bonaire had zoutpannen bij de Slagbaai, bij het Gotomeer, maar vooral in het zuidelijk deel van 
het eiland, in en nabij het Pekelmeer. Het hier gewonnen zout was van redelijk goede kwaliteit, 

al bleef de winning tot het begin van de 
19e eeuw een soort roofbouw, 
aangezien men tot dan toe hoegenaamd 
geen technische voorzieningen trof. Pas 
na 1830 werden er door gebruikmaking 
van dammen echte zoutpannen 
aangelegd, terwijl bij Lacre Punt een 
verbindingskanaaltje werd gegraven. 
Omstreeks 1840 kwam de Blauwe Pan 
tot stand, een dertigtal jaren later de 
Rode of Oranje Pan en de Witte Pan, die 
hun namen ontleenden aan de kleuren 
van de Nederlandse vlag. De 
zoutwinning op Bonaire was toen al 
geen gouvernementsbedrijf meer, maar 
overgegaan in particuliere handen: de 
‘Zout Exploitatie en Cultuuronderneming 

Bonaire’. Merkwaardige herinneringen aan het zoutbedrijf op Bonaire worden gevormd door de 
slavenhuisjes en de ‘piramiden’. De kleine slavenhuisjes werden omstreeks het midden van de 
19e eeuw gebouwd als nachtverblijven voor de slaven, opdat zij niet elke dag op en neer hoefden  
te lopen naar Rincón of Tera Corá. Dit gebeurde in het vervolg slechts in de weekeinden. De 
stenen ‘piramiden’ bij de Oranje en de Witte Pan dienden als bakens voor de zoutschepen die 
hier op de rede kwamen liggen. De zoutwinning is op Bonaire nooit helemaal afwezig geweest. 
De zoutpannen werden sinds 1967 uitgebreid en gemoderniseerd. Een voorwaarde voor het 
verlenen van een concessie was, dat er maatregelen zouden worden genomen om het 
voortbestaan van de vermaarde flamingo-kolonie in het Pekelmeer te verzekeren. Er zijn zo’n 
15.000 flamingo’s op Bonaire. 

Slavenhuisjes op Bonaire 
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Aan de ruwe Oostkust van Bonaire stroomt het zeewater het Pekelmaar in en middels pompen 
naar de eerste pan gepompt. Alle zoutpannen staan met elkaar in verbinding. In elke pan blijft het 
water een tijdje staan. Door zon en wind verdampt het water waardoor het overblijvende water 
steeds zouter wordt. In de laatste pan is het zoutgehalte van het water zo hoog dat het zout 
uitkristalliseert. Hier vormt zich dan een dikke korst van harde zoutkristallen. Met bulldozers wordt 
de zoutkorst opengesneden en verzameld.  
Het terrein van de Salt Company op Bonaire beslaat één tiende deel van het hele eiland. Per jaar 
wordt meer dan 400.000 ton zuiver keukenzout uit het zeewater gewonnen. Het zout wordt onder 
andere geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Venezuela, Puerto Rico, Colombia en Trinidad. 
 

Bronnen: ‘Encyclopedie van de Nederlandse Antillen’ 
‘Curaçao’  Dr. Joh. Hartog 

‘Zoutwinning op Bonaire’ lessenserie onder redaktie van Eddy Baetens 
‘Roots of our future’ Linda M. Rupert 

 
Voor het Maritiem Museum samengesteld door Jack Schellekens 

……………………………………………………………….. 
 

UIT DE OUDE SCHOENENDOOS 
 
Dinsdag 3 september 1957 begon ik aan de zeevaartschool in Vlissingen aan een opleiding tot 
een beroep dat niet meer bestaat. 
Een opleiding die heeft geleid tot mijn vaartijd, de mooiste tijd in mijn leven, de tijd waar ik nog 
vaak en steeds met weemoed aan terugdenk. 
Een beroep dat vele namen had, een aantal officiële, zoals Marconist, Telegrafist, 
Radiotelegrafist, Scheepsradiotelegrafist, Radio-operato,r Radio-officier en Scheeps Radio-
officier maar ook  niet officiële zoals de Vonkentrekker of kortweg Vonk, Tik, Sparks, de Best-
Betaalde-Passagier en nog een aantal andere. 
 

Een beroep dat sommige reders (de reder 
is de eigenaar van schepen, dus de 
werkgever) eigenlijk liever kwijt waren 
dan rijk want het koste hen alleen maar 
geld. Maar helaas voor hem was het 
wettelijk verplicht zo’n persoon aan boord 
te hebben. Een persoon die zelfs 
belangrijker was dan de kapitein want een 
schip mocht, bijvoorbeeld bij ziekte, wel 
uitvaren zonder de kaptein want dan nam 
de stuurman dat wel over. Maar een schip 
mocht niet uitvaren zonder telegrafist. 
Oei-oei-oei wat voelde ik mij belangrijk. ☺ 
Deze functie was bij wet opgelegd, zoals 
het officieel heette, “ter beveiliging van 
mensenlevens op zee”.  

Dat klinkt heel imponerend maar het was gewoon dat er een persoon aan boord was die in 
geval van nood met andere schepen of met de wal kon communiceren opdat de anderen zich 
met het schip en de redding bezig konden houden. 
 
In dat beroep sprak ik in piepjes, korte en lange piepjes en die piepjes maakte ik met behulp 
van een “seinsleutel”. In die taal kon ik, ver weg op zee en zelfs onder moeilijke 
omstandigheden, toch met de hele wereld praten. 
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Ik kon telegrammen (tegenwoordig noemen wij dat SMS-jes) verzenden en ontvangen zodat de 
kapitein wist waar wij heen moesten en de reder ook kon weten wanneer wij op onze haven van 
bestemming zouden aankomen.  
Ik kon de stuurman zeggen hoe laat het precies was zodat hij ver weg op zee met behulp van 
de zon toch kon bepalen waar het schip zich ongeveer op de wereld bevond. Ik kon de kapitein 
de weersverwachting geven en voor de bemanning de nieuwtjes van thuis op een velletje 
papier schrijven, het scheepskrantje of radiopers. 
En zo had ik nog een aantal andere klusjes aan boord. 
Dat beroep oefende ik uit vanuit mijn radiostation, een ruimte met heel grote radiozenders en -
ontvangers en allerlei andere apparatuur en het bevond zich altijd achter de brug. Voor de 
leken, de brug is de ruimte op het hoogste dek waar de stuurhut zich bevindt van waaruit het 
schip wordt bestuurd.  
Iedereen die voor het jaar 2000 gevaren heeft herinner zich zeker die telegrafist met zijn 
radiostation en zijn radiozender die hij het liefst gebruikte als je vrij van wacht lekker van een 
muziekje op de radio zat te genieten want die zender stoorde verschrikkelijk. ☺ 
 
Maar dat beroep had aan boord 
weinig zin als er aan de wal niet ook 
een radiostation was die mij al die 
diensten kon leveren die ik nodig had. 
Het kustradiostation. 
Elk land dat met de scheepvaart te 
maken heeft had een of meerdere 
kustradiostations. In Nederland was 
Scheveningen Radio (roepletters 
PCH)het belangrijkste en had 
verbinding met schepen over de hele 
wereld en van allerlei nationaliteiten.  
Scheveningen Radio was een van ’s 
werelds beste en drukste 
kustradiostations. Telegrammen, 
telefoongesprekken, weersverwachtingen, radiopers, medische hulp, radionoodverkeer en nog 
veel meer, Scheveningen Radio was voor de telegrafist op de Nederlandse schepen de 
verbinding met de Nederlandse wal.  
Ik voer op Noorse schepen en voor mij was Rogaland Radio het belangrijkste kustradiostation. 
 
Sinds de komst van het mobieltje is de telegrafist overbodig geworden. En dat mobieltje kan 
tegenwoordig zelfs veel meer en veel sneller en veel nauwkeuriger dan dat ik het met mijn grote 
en dure apparaten kon. ☺ Rond de eeuwwisseling werden dan ook alle radiostations gesloten 
en radiotelegrafie was niet langer het communicatiemiddel tussen wal en schip zodat dat ook 
het einde betekende van het beroep radiotelegrafist. 
Die sluiting van de radiostations gold dus ook voor Scheveningen radio. 
Na een 94-jarig bestaan werd Scheveningen Radio op 31 december 1998 om 16:00 (15:00 
GMT/UTC) gesloten en zond nog een laatste bericht uit. 
Voor telegrafisten en anderen die morse kennen of zomaar nieuwsgierig zijn misschien 
interessant om dit laatste bericht van Scheveningen Radio (Roepletters PCH) in morse te 
horen. 
 
 
 
 
Voor degenen die niet begrijpen wat die piepjes betekenen volgt hieronder de tekst: 

https://www.pdrh.nl/MP3/CQ%20de%20PCH%20laatste%20bericht%20farewell.mp3
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CQ CQ CQ DE PCH PCH PCH = LAST 
MESSAGE = AFTER 94 YEARS OF MARITIME 
RADIOCOMMUNICATIONS SCHEVENINGEN 
RADIO WILL CLOSE ALL SERVICES TODAY 
AT 1500 UTC STOP AT THIS MOMENT A 
GREAT NUMBER OF PERSONEL, FORMER 
PERSONEL AND STAFF IS GATHERED IN 
THE PCH-BUILDING STOP WE ALL 
REMEMBER THE EXCELLENT RELATIONSHIP 
BETWEEN THE COASTSTATION AND SHIPS 
OF ALL NATIONS AND WISH YOU AN THE 
CREW FOR THE LAST TIME A SAFE VOYAGE 
AND A PROSPEROUS NEW YEAR = 
OPERATIONS MANAGER PCH + 
 

    
Was getekend, Ferry Zeeman 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De Vis gaat zijn eigen weg! 
Zoals iedereen wel weet zeker de ouderen onder ons hadden de fregatten van de van Speyk 
klasse een zg. VDS aan boord. Een VDS was een sonar in de vorm van een grote vis die aan 
een kabel achter het schip het water in gelaten kon worden en zo op verschillende diepten 
zoeken naar eventueel aanwezige onderzeeboten. Dit werd gedaan omdat er zich in zee 
verschillende zoutlagen bevinden waar een vaste sonar soms niet of moeilijk doorheen kon 
komen.  
Wij voeren op de Hr. Ms. Evertsen van de bovengenoemde klasse in het jaar 1972/73 de 
precieze datum van het voorval weet ik niet meer, maar de vis moest het water in gelaten 
worden. 
De installatie bestond uit een grote kar achter op het schip onder het H dek op die kar zat een 
grote kabel rol en een uitschuifbare boom waar de vis dan weer aanhing. Als de vis nu het 
water in gelaten moest worden moest een van ons torpedomakers in een kleine cabine naast 
de uitgang waardoor de vis naar buiten werd gereden. Dat uitrijden ging normaal gesproken als 
volgt:  

1. Deuren werden geopend 

2. Kar werd zo ver mogelijk naar achteren gereden 

3. Het eerste gedeelte van de boom schoof uit 

4. Het tweede gedeelte van de boom schoof uit tijdens dat uitschuiven is het natuurlijk de 

bedoeling dat de kabelrol mee afrolt. 

5. De vis wordt naar de diepte gebracht die door de brug wordt doorgegeven. 

Wat er nu op een bewuste dag met de vis gebeurde was het volgende. 
Willem Bouquet zou die dag de vis bedienden vanuit de bedieningscabine, boven op dek stond 
de OB officier (de naam ben ik vergeten) die de zaak in de gaten hield en aan de brug de 
vorderingen doorgaf. 
De kar reed uit zoals altijd de eerste boom schoof uit en plotseling roept de OB officier naar de 
brug “brug, vis gaat zijn eigen weg” “wat!!” kwam er terug van de brug  “brug, vis gaat zijn eigen 
weg” zei de officier weer. “wat is daar nu aan de hand” kwam er weer van de brug en weer zei 
de Officier “brug, vis gaat zijn eigen weg, hij is van de kabel gevallen. 
Wat was er gebeurt? 
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Tijdens het uitschuiven van de boom was de kabelrol niet meegedraaid en zodoende was de vis 
dus van de kabel geduwd en in het water gevallen en gezonken en waren we dus kwijt. 
Later moest Willem zijn bevindingen toelichten aan een officier (functie en naam weet ik niet 
meer). Die officier vroeg Willem nu wat er precies gebeurd was, nou Willem vertelde die officier 
dat de kar naar voren was gereden en dat de boom uitschoof en toen de vis in het water viel. 
De officier vroeg Willem hoever die boom ongeveer uitgeschoven was, Willem antwoorde 
ongeveer 25 tot 30 cm., kun je dit met je vingers aangeven Ja zegt Willem en deed zijn handen 
zover als hij dacht van elkaar en die officier nam een liniaal en schreef die waarde die hij zojuist 
gemeten had op in het rapport. 
 
Tot zover mijn verhaal over de VDS aan boord van Hr. Ms. Evertsen 

Paul Jacobs. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                   Mijn leven bij de Marine. 
 
 
Als 20 jarige kreeg ik een oproep voor de militaire dienst als 
dienstplichtige. 
Na de eerste medische keuring kon men een voorkeur 
opgeven bij welk onderdeel. 
Heb toen gekozen voor de marine met als reden dat ik daar de 
meeste kans had om in mijn vak te kunnen blijven( burger 
beroep was elektromonteur). 
Wat later kreeg ik de oproep voor de keuring bij de marine in 
Voorschoten. 
In April 1957 was het dan zover om me te melden in 
Hollandse Rading voor mijn EMV. 
Drie maanden later na de volharding zat de EMV erop. 
Na een korte verlofperiode volgde overplaatsing naar de 
TOKM kazerne in Amsterdam voor de opleiding radio/radar 
monteur. 
Dit was de laatste opleiding in die vorm voor dienstplichtige (te 
duur). 

Na zes maanden opleiding kon men een voorkeursplaatsing aan vragen. 
Hier heb ik de keuze gemaakt voor VLB Gilze Rijen waar in die periode de eerste vlieger 
opleidingen van de toekomstige marine piloten samen met de luchtmacht vliegers starten. 
In die periode was er een kleine groep technisch  marine personeel ingedeeld ter ondersteuning 
van de technische dienst van de luchtmacht. 
Marine eigen hadden we een eigen barak, eetzaal en een eigen keuken met marine koks. 
De eerste week op de VLB werd ik bij de wacht ingedeeld en s’ avonds om 22 uur de eerste 
ronde op een terrein waar het Amerikaanse leger een opslag had van diverse materialen. 
Tevens kreeg ik Lee Enfield geweer in mijn handen gedrukt met scherpe patronen om mijn 
ronde te beginnen. 
Mijn vraag aan de wacht commandant hoe moet en waar moet ik lopen, zij hij je begint hier bij 
het hek en blijf er maar langs lopen tot je hier weer terug bent dan ben je twee uur verder en 
word je afgelost. 
Dit heb een keer gedaan, daarna was de wacht in de vorm van aanwezig zijn in de radiobunker 
tijdens het vliegen. 
Wanneer het vlieg logboek voor twaalf uur gesloten werd was je de dag erop een halve dag vrij, 
bij sluiting na twaalf uur was je de hele dag vrij. 
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Mijn Commandant van het B&E squadron was een luitenant van de luchtmacht die als 
dienstplichtige bij de marine was geweest en bij de die man konden wij alles voor elkaar krijgen. 
 
Twee januari 1959 werd ik overgeplaatst naar VMK Valkenburg om uitgekeurd te worden waar 
ik op 16 januari 1959 de dienst heb verlaten, met als oorlogsbestemming de oude Karel 
Doorman. 
Met als gegeven nog 90 dagen op herhaling, bij de werkgever kwam dit slecht uit, heeft toen 
een brief geschreven naar de personeels afdeling in den Haag voor uitstel nadien heb ik nooit 
meer iets gehoord. 

    
EMV 1957  Bak 324 
lichting 57-4 
Mijn persoontje uiterst 
rechts. 
 
Na mijn dienstijd heb ik 
36 jaar als meet/regel 
technicus in GBS 
systemen bij hetzelfde 
bedrijf gewerkt. 
Met 59 jaar ben ik in de 
VUT gegaan, en ben 
vrijwilliger bij stoom 
gemaal de Tuut in 
Appeltern geworden. 
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Ongeveer twee jaar geleden donateur geworden van de KLUhv in Gilze Rijen. 
Hier heb ik weer een vlucht gemaakt in een Harvard waar ik in 1958 vlucht heb mee mogen 
maken. 

 
  
Dit is een club van vrijwilligers die het oude vliegend materieel 
luchtwaardig houden. 
Het zijn zeer gedreven mensen die er voor zorgen dat het voor 
het nageslacht behouden blijft. 
Voor € 75,00 per jaar ben je donateur en heb je de mogelijkheid 
om met een oldtimer een vlucht te kunnen maken .  

 
 
 
  Mijn ontslagbrief bij de KM. 
  Was getekend; Paul Rouw. 
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8 OP REIS MET SMALDEEL V (MET SIXTH FLEET IN DE 
MIDDELLANDSE ZEE) 

NA terugkeer van de Noorse reis kreeg het smaldeel gelegenheid tot zomerverlof. Dit verlof had 
voor mij nog een aardig staartje, al enige tijd liepen er namelijk geruchten rond door het schip, dat 
we naar de Middellandse Zee zouden gaan en dat we daar zouden gaan oefenen met de „United 
States Sixth Fleet". Deze geruchten namen vaste vorm aan, toen ik de laatste dag voor het verlof bij 
de Chef-Staf werd geroepen die me plompverloren mededeelde dat ik met CSML, suikeroom en hij 
zelf op dienstreis moest naar Zuid-Frankrijk, teneinde daar besprekingen te voeren met de staf van 
Sixth Fleet over de te houden oefeningen. Ik stond enigszins verbaasd te kijken en kon niet direct 
dit nieuws verwerken. „Je moet optreden als onze ordonnans en waakhond," zei Chef-Staf. Ik keek 
nog steeds ongelovig. „Nou je hoeft niet als je het niet leuk vindt!" Ik haastte me om te zeggen hoe 
graag ik wel mee wilde gaan. En zo zit ik nu in een toestel van Air France ergens boven Frankrijk 
tussen Parijs en Nice. Het is bloedheet en het vliegtuig is stampvol zodat ik zit te puffen op mijn 
nauwe zitplaats waarin ik me niet kan wenden of keren. Om de kroon op het werk te zetten zit 
naast mij een dikke dame die het ook kennelijk afgrijselijk heet heeft en dit probeert tegen te gaan 
door het overvloedig sprenkelen met Boldoot (een luchtje waar ik enorm het land aan heb) en door 
het roeren in de hete lucht met een grote waaier, door die beweging alleen al heeft ze het warmer 
dan de rest. Ik houd het niet langer uit en vraag haar in mijn beste Frans: „Madame je vous prie de 
lever votre jambe pour me faire possible de passer." Ze kijkt me verbaasd aan. „Fersta ik nie", is het 
antwoord. Ik besluit duidelijker te zijn. „Mevrouw zou u misschien uw linkerdij even willen 
opheffen, zodat mijn rechterachterpoot vrijkomt want ik wil zo graag een plasje doen. „Nou seg dat 
dan." Eindelijk komt de Middellandse Zee in zicht, gelukkig de redding is nabij. De piloot zet het 
toestel op z'n kant in de bocht en ik zie de prachtige Côte d'Azur zich voor m'n ogen ontrollen. 
Suikeroom is hier kennelijk meer geweest, want die legt me uit dat we boven de Golfe Juan en de 
Cap d'Antibes zijn. In de diverse baaien en inhammen ontwaar ik grote grauwe kolossen, de 
schepen van de zesde vloot. „Fasten your seat belt", gloeit plotseling een verlicht schermpje op. 
Moeizaam worstel ik me weer op m'n zitplaats en maak me vast. Even later raken we met een bons 
de grond en rollen we naar het stationsgebouw. Als de cabinedeur wordt geopend en we eindelijk 
voet aan wal zetten blijkt het heel warm weer te zijn, ik ben blij dat ik me heb laten trimmen 
voordat ik deze tocht aanving. Op het vliegveld heerst de charmante verwarring die men altijd bij 
de Fransen aantreft. Niemand vertelt waar je heen moet en nergens is dat ook te zien. We eindigen 
aan de verkeerde kant, namelijk waar iedereen aankomt, maar dat mag niet hinderen, even zo 
vrolijk stappen we in de bus die ons naar Nice zal brengen. „Ah, c’est la France, messieurs!" Weldra 
snorren we langs de kust naar Nice. Ik kijk mijn ogen uit naar al die zonneschijn en die leuke 
gebronsde figuurtjes langs de wegen en op de stranden. Na nog een half uur rijden in een taxi 
arriveren we eindelijk in het „Bedford Hotel" te Beaulieu sur Mer. Ik neem snel een bad en ga eens 
op verkenning uit. Achter het hotel is een grote tuin vol met bomen met aan het einde een „pergola" 
en daarachter „la mer". Op het tuinpad kom ik suikeroom tegen met twee Franse dames. „Die laat er 
ook geen gras over groeien", denk ik. Ik word geroepen en moet mijn opwachting maken bij de 
dames die er zo heerlijk koel uitzien in hun bikini's. Ze uiten oh's en ah's als ze mijn ruige vacht 
strelen en over mijn kop kroelen. „Elle est si mignonne", zucht de langste van de twee die Germaine 
heet. „Fi donc Germaine, cest un garcon!" parelt het lachje van Amelie. Die heeft vast een hoger 
cijfer voor dierkunde gehad" denk ik. We gaan op het terras aan de zee zitten waar we het uitzicht 
hebben op de „Columbus", een zware kruiser, en een drietal jagers. De volgende ochtend om tien 
uur staat de wagen van de admiraal al op ons te wachten. Volgens rang en anciënniteit stappen we 
in, ik duik het laatst met een grote aktetas tussen mijn tanden naast de chauffeur. In vliegende vaart 
gaat het naar „Ville franche port", waar we overstappen in een bijzonder mooie en smetteloos 
schone sloep.  
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Van het met linoleum bekleed dekje kun je 
wel eten en de kussens en de gordijnen doen 
pijn aan de ogen, zo wit zijn ze. Weldra 
naderen we de kruiser Salem, een bijzonder 
elegant schip, met mooie strakke lijnen en 
afgeladen met radarantennes, dat er weer 
heel anders uitziet dan de Engelse en Franse 
kruisers waar we mee samen hebben 
gewerkt. Met een elegante boog naderen we 
de valreep waar een macht officieren staan 
opgesteld, benevens een muziekkorps en de 
gewapende wacht. Door een luidspreker worden enige orders gebruld waarop een serie 
hoornsignalen volgt. Wij zijn inmiddels langs het bordes van de statietrap gekomen en achter 
suikeroom aan stap ik erop. Ik kijk eens omhoog en zucht vermoeid wat een tamp statietrap is dit, 
moet ik daar nu met m'n korte pootjes tegenop klimmen! Enfin, ik zet me schrap en zorg dat ik niet 
achter raak zodat ik gelijk met mijn bazen en een hartklopping op een ontzaglijk ruim dek stap, dat 
er ook al brandschoon uitziet. Met een brede lach stapt een in kaki geklede figuur op CSML af en 
zegt: „Hello commedare, ah'm shoh mighty glad te seeye." En zo gaan we het rijtje af, en schudden 
handje met zoveel captains en commanders, dat we er blaren van krijgen, ik neem gauw hun stijl 
van groeten over en bij de adjudant van de admiraal gekomen, een pedant, jeugdig ventje, zeg ik: 
„thuja toots, ah'm shoh mighty glad te seeye." Hierop weet hij echt niet te antwoorden en daarna 
klimt hij inwendig wat op z'n strot, zodat ik er nu zeker van ben dat ik de goede gesprektoon te 
pakken heb. In optocht gaan we naar de kajuit van de admiraal, waar we op koffie en „real 
American cigarettes" worden onthaald, daarna dalen we af naar een ander verblijf, waar de 
conferentie begint. Alles verloopt zeer geanimeerd, iedereen vloeit over van energie, haalt veel 
boeken tevoorschijn en schrijft veel vellen papier vol. Als we na de conferentie het schip weer 
verlaten wordt er keurig gesalueerd en vermoeid doch voldaan keren we in ons hotel terug. Ik voeg 
weer een paar dingen toe aan mijn levenservaring. Ik weet nu dat, wanneer je een Amerikaan 
ontmoet, je onmiddellijk een brede visitegrijns op het gelaat moet toveren en moet zeggen: „Well, 
ah'm shoh mighty glad te seeye" en dan weet hij niets terug te zeggen. Doe je dat niet dan zegt hij 
het en dan is het jouw beurt om verlegen te lachen of min of meer beteuterd te zeggen „Me to" of 
andere even weinig betekenende woorden van gelijke strekking. De laatste avond voor ons vertrek 
naar Holland worden we door de admiraal op een „party" aan boord van de „Oriskany" uitgenodigd. 
De „Oriskany" is een carrier van 130.000 ton en in de hangar wordt het feest gehouden. Eerst komt 
er een soort revue waaraan een groot aantal Franse variétéartiesten deelnemen en daarna zal het 
feest voor de bemanning in de hangar en op het vliegdek worden voortgezet terwijl de gasten van 
de admiraal en de artiesten zich onder in de kajuit van de Commandant zullen vermaken. De revue 
is uitstekend maar wordt door de Amerikanen niet zo geapprecieerd, die houden niet van die fijne 
humor, waar de Fransen juist zo sterk in zijn. Het werd gans anders toen de Amerikaanse ster van 
de avond werd aangekondigd, een zekere Daisy Mac. „And now fellers", zegt de conferencier, „that 
georgeous Daisy Mac is gonna sing a couple of nice Amèwican songs for ye!" Op hetzelfde ogenblik 
breekt een oorverdovend gefluit en gegil los (om niet te zeggen getier). Later verneem ik van 
welingelichte zijde dat dit nu de zogenaamde „wolf whistles" zijn. Temidden van dit tumult loopt, 
neen ik bedoel zweeft, een in een zwarte strakke jurk geklede jongedame het toneel op. Ik sta 
doodsangsten uit want ze heeft haar schouderbandjes vergeten en toch wel het nodige om op te 
houden behalve haar reputatie. Het schijnt haar niet te hinderen en bij de microfoon gekomen trekt 
ze haar stralendste gezichtje, haalt eens diep adem en zegt met een langzame zwoele stem, die 
achter uit haar keel komt: „Hello felluhs, ah'm so glad te seeyè!" en hierbij rolt ze met haar ogen en 
geeft een klein rukje met haar heupen. Haar glimlach herinnert me aan „Pepsodent'. „Whoopee!" 
roept iemand naast me en het aantal kreten van het auditorium nadert zijn hoogtepunt. Ik sta 
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verstomd van deze vertoning, zoiets heb ik nog niet meegemaakt, overigens moet ik toegeven 
lezers, dat dit meisje alles van Onze Lieve Heer heeft gekregen wat er maar te krijgen is, alleen wij 
Europeanen plegen daarover niet op zo'n luidruchtige wijze onze bewondering te uiten. „Whado ye 
want me to sing for you fellers", kweelt Daisy, waarop iedereen de titel van een of ander liedje brult. 
De „Tennessee Waltz" blijkt het meest populair te zijn en Daisy zucht eens diep (wat een pracht 
ademhaling) opent haar mondje en murmelt het zo populaire liedje. Na afloop van de revue zoeken 
we ons een weg de zaal uit. „Boy that there Daisy shoh is atomic", hoor ik een matroos zeggen tegen 
z'n maat, die antwoord: You aint kiddin", she's the doggonedest eyebuster ah've ever seen!" In de 
kajuit van de Commandant is het stampvol, alles dwarrelt door elkaar heen en de hofmeesters zijn 
druk bezig iedereen van spijs en drank te voorzien. Op een gegeven moment sta ik tegenover Daisy. 
Zij glimlacht mij tegemoet en ik haast me de standaardwoorden af te draaien: „Ah'm shoh mighty 
glad te seeye Daisy". Dit deert haar helemaal niet en ze antwoordt onvervaard: You do look it, what 
have you been doing all my life you vice big hunk of a man." Ik voel me rood worden tot achter m'n 
oren en weet niet wat terug te zeggen, de stand is één nul voor Daisy. Zo van nabij kan ik haar eens 
goed opnemen waardoor ik zie dat een paar listig aangebrachte baleintjes de afwezigheid van haar 
schouderbandjes verklaren. „Zit jij weer te flirten", onderbreekt plotseling suikeroom mijn 
gedachten. „Ziezo, die laat er geen gras over groeien en wil mij als medium voor de kennismaking 
gebruiken", denk ik. „Is that your dog, I think he is a peach", zegt Daisy. Suikeroom is een en al 
smiles en werpt zich in een gesprek met haar, terwijl ik me verachtelijk afdraai, je zal me daar voor 
een perzik worden uitgescholden! Laat in de nacht komen we eindelijk weer aan in ons hotel, 
vermoeid doch voldaan. Deze party vormde een waardig besluit van ons reisje. Enige weken later 
stomen we met het smaldeel door de Middellandse Zee. We hebben weer het normale programma 
afgewerkt, dat bestaat uit het opnieuw afoefenen van de bijna geheel nieuwe bemanningen die op 
de diverse schepen zitten. Het wordt wel wat eentonig en dat is ook te merken aan 
de kernbemanningen die alle smaldeel reizen hebben meegemaakt en die nu wel eens voor 
de variatie met een geoefend geheel in zee hadden willen steken. Onze eerste oefenperiode met de 
Amerikanen is al achter de rug. Het was weinig opwindend, we hebben slechts één dag met ze 
gevaren en de oefening bestond uitsluitend uit manoeuvreren, zodat aan het eind van de middag 
iedereen er z'n buik van vol had. De fregatjes hebben iets meer te doen gehad, die waren ingedeeld 
bij de „Hunter Killer Group" en joegen vier dagen op onze onderzeeboten en die van de 
Amerikanen. We zijn nu in Napels waar we olie moeten laden voordat we, voor de tweede maal met 
de „Sixth Fleet" op stap gaan. Het weer is plotseling omgeslagen en we worden geplaagd met 
ijskoude wind en hagelbuien. 's Avonds voor uitvaren krijgen we een aantal paparassen aan boord, 
die we haasje rep je nog aan de fregatten en onderzeeboten moeten uitdelen. De volgende ochtend 
om half acht stomen we naar buiten. Er staat een loeiende storm, windkracht acht tot negen zegt 
het weerbericht. Al steigerend stomen we de haven uit en zien dat de Amerikaanse carrier Task 
Force, waar wij bij worden ingelijfd, reeds bezig is anker op te gaan. Nijvere jagers met witte 
snorren stomen met hoge vaart vooruit om het „departure screen" te formeren en wij voegen ons in 
de rij van de „heavies" zoals de Amerikaan ze noemt: Franklin D. Roosevelt, Leyte, Albany, Des 
Moines, Macon en tenslotte wij. Op de brug van de Tromp is het natuurlijk vol. De TBS zingt zijn 
vrolijk lied met een “Koreaan" er achter (een seiner die in Korea heeft gediend) en de hele 
braintrust is aanwezig. Lang worden we niet met rust gelaten, de ene order na de andere komt 
binnen via de TBS en weldra rennen we met 25 mijl de kust uit. De Amerikaanse kolossen liggen 
rustig doch wij slingeren dat het een lust is, de wind komt recht achterin en is zo hard dat de rook 
nog met grote snelheid voor ons uit waait ondanks onze 25 mijl. Zware rollers komen ons achterop 
zodat we beginnen te gieren als een dronken kerel. We maken kaaiers van ruim dertig graden over 
beide zijden, zo af en toe horen we een dof lawaai uit de ingewanden van het schip opstijgen, dat 
betekent dat er weer het een en ander over het dek rolt. Als ik het achter volksverblijf binnenkom 
zie ik aan bakboord een kluwen van bakstafels, banken, armen en benen met daarover heen de 
vette hap, die niet op de borden is blijven liggen. Wat een ellende, hier zijn wij toch wel wat fijn 
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voor gebouwd! Zo gaat het deze hele eerste dag door, 's avonds worden we bedankt, want dan gaan 
de Amerikanen nachtvliegen, daar kunnen ze ons toch echt niet bij gebruiken. Je krijgt toch wel een 
amateurgevoel over je, als je met een afgepeigerd oud kruisertje (en een heel licht kruisertje) met 
deze spiksplinternieuwe kolossen mag meehobbelen, die ritselen van de radar en van de 
vuurmonden. De tweede dag is het weer al even beroerd maar dat mag niet hinderen, de 
vliegoperaties gaan door en met eentonige regelmaat voeren we onze „turn fox" uit en draaien het 
vege lijf in de wind, waarna koppen weg wordt gehouden vanwege de stuifzeetjes. Tussen al deze 
bedrijven door hangen als grote libellen de helikopters in de lucht, de ganse dag zijn ze in de weer 
met het overbrengen van mail, operatiebevelen, personeel, etc. Bij de Amerikanen gebeuren toch 
ook wel eens rare dingen, de Stafofficier operaties van de zesde vloot vertelde ons hoe eens een 
helikopter bij de Des Moines kwam om mail af te geven en op te halen. Al klapwiekend bleef hij op 
zes meter boven het dek hangen, een lijntje werd neergelaten met de postzak eraan en een matroos 
nam de zaak in ontvangst. Deze knaap was nog nieuw in het vak, hij bedacht zich opeens, dat hij de 
af te geven mail had vergeten, zette toen de lijn aan het hekwerk vast en wandelde weg.  

Zo gebeurde het dat enige tijd later de chef-staf aan dek 
kwam en daar tot z'n stomme verbazing een helikopter met 
een vloekende en tierende bemanning aan een lijn vast zag 
zitten. Toen stond er een zeetje en vanaf die tijd hebben de 
helikopters dan ook strenge orders om altijd een sterke 
kniptang bij zich te hebben! Deze dag staat ook het 
olieladen op zee op het programma. De kolonel keek 
vanochtend al bedenkelijk naar de hoge golven en ik geloof 
dat eigenlijk niemand aan boord er de ware lust in heeft om 
met olieslangen te gaan jongleren. Gelukkig wordt de zaak 
afgelast toen namelijk de kolos Roosevelt naast de tanker 
kwam varen om de slangen over te nemen ontstonden er 
door de zuiging zulke hoge zeeën tussen de schepen dat 
diverse leden van de tankerbemanning verwondingen 
opliepen. Dit is de admiraal blijkbaar te erg en hij bepaalt 
dus de aftrap olieladen. 's Middags wordt er weer met 
eentonige regelmaat gevlogen. Zo langzamerhand wennen 
we aan het hoge gegil van de straalbuizen der Banshees en 

Panthers die in een onafgebroken stroom langs ons vliegen, het zijn net venijnige insecten die   zich 
woedend op iemand storten. Tegen de avond komt er wat meer leven in de brouwerij, plotseling 
zien we dat vanaf de Roosevelt een rookvlot in zee wordt gegooid, vervolgens wordt alles wat maar 
vliegen kan de lucht ingestuurd en wij, de „heavies", blijven op een veilige afstand van de rokende 
schijf dobberen wachtend op de dingen die komen zullen. Het eerst verschijnen de Banshees ten 
tonele, vanaf grote hoogte storten zij zich in duikvlucht naar beneden, op de schijf af. Plotseling 
laten ze een aantal vuurbollen los, die met nog grotere snelheid en een oorverdovend geraas op de 
schijf afvliegen en daar in zee slaan, waarbij helwitte vlammen opflitsen, even later komen een paar 
doffe dreunen over het water aan rollen. „Dat zijn hun rockets" hoor ik de officier van artillerie 
tegen de dominee zeggen. „Aangenaam kennis te maken, hoop u nooit te ontmoeten", prevel ik. 
Nauwelijks zijn de Banshees met rockets verdwenen of een nieuw stel huilt omlaag, luidkeels 
vurend met hun machinegeweren, of beter gezegd kanons, en daarna komen de Panthers die in hun 
duikvlucht bommen afwerpen, gevolgd door napalmbommen. Na deze demonstratie, die vanaf de 
admiraalsbrug van de „Des Moines" werd gadegeslagen door generaal Eisenhower is iedereen het 
erover eens dat je beter vriendjes kan zijn met de Sixth Fleet. De volgende ochtend zijn de 
oefeningen afgelopen. Wij bevinden ons in de buurt van Genua terwijl de fregatten en 
onderzeeboten benoorden Port Said staan, er is dus geen sprake meer van oefenen op de thuisreis 
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en alleen gaan wij op weg naar Gibraltar waar we olie moeten laden, door al het hollen en rennen 
zijn we behoorlijk leeg geworden. Na wisseling van de gebruikelijke beleefdheids-seintjes zoals „It 
was a pleasure to co-operate with your gallant ships" wendden wij de steven, zetten aan tot twintig 
mijl en al gauw zijn de grote kolossen uit het gezicht verdwenen. Ik sta nog op de brug als er een 
telefoontje komt met de mededeling, dat ik bij mijn divisiechef moet komen. Ik doorzoek mijn 
geweten doch voor zover ik weet heb ik niets verkeerds gedaan, de enige mogelijkheid die overblijft 
is dat er uitslag is over mijn volgende plaatsing. Na deze reis waarde lezers wordt namelijk de 
Tromp uit dienst gesteld en zal de staf overgaan op de Karel Doorman, zodoende heb ik een verzoek 
ingediend om mee te gaan. Met een kloppend hart treed ik de hut binnen en zet mijn gezicht in de 
officiële plooi. „Plaats rust", zegt de chef. Ik laat staart en achterpoten zakken. „Er is uitslag 
gekomen omtrent je verzoek", zegt de chef. „Toegestaan?" vraag ik. „Welneen domme kerel, je weet 
toch wel, dat als je in de Navy iets verzoekt je bijna altijd iets anders krijgt?" „Maar wat gaat er dan 
met me gebeuren m‘neer?" „Je gaat naar de West, Lucky, ouwe jongen. Je bent weer eens letterlijk 
lucky!" De West! Ik slik een paar keer want ik moet dat nieuws even verwerken, daar had ik 
helegaar niet op gerekend, zelfs niet aan gedacht. „Hier lees maar", en het blauwe exemplaar (voor 
de verzoeken) wordt me onder de neus geduwd. „Aan verzoek kan niet worden voldaan, 
betrokkene aangewezen voor een verblijf in de Nederlandse Antillen. Vertrekt vlieggewijs op 29 
November en moet zich op ministerie melden voor in orde maken reisbescheiden" staat er op het 
briefje. Ik kan die avond niet in slaap komen en moet maar steeds denken aan mijn nieuwe 
plaatsing, geleidelijk begin ik me met het idee te verzoenen. Langzaam stoomt de Tromp door het 
Schulpengat naar binnen. Het is stralend weer, maar behoorlijk koud. De stemming aan boord is 
uitstekend want over enkele uren zullen we zijn afgemeerd en dan volgen de omhelzingen met ma, 
vrouwlief, of vriendinnetje. Een der officieren voelt zich echter niet gerust. De telegrafist die voor 
het openbaar verkeer zorgt heeft hem namelijk zojuist een telegram uit Napels gebracht. „Stay on 
board. Will meet you in Den Helder, Rosemary" luidt de inhoud. Wat een onwelkome complicatie, in 
gedachten ziet hij al Rosemary uit Napels en Marietje uit Den Helder op hem aflopen. “Ik zou maar 
oppassen", sart suikeroom, „die Italiaanse zussen zijn net zo ontvlambaar als 100 octaan, straks 
stort ze zich van de kade als ze merkt dat ze slechts op het tweede plan komt." Het lijdend 
voorwerp mompelt iets van „het is vast een mop" en verdwijnt naar de brug, met een gezicht 
waarop duidelijk zijn twijfel staat te lezen. De Tromp glijdt nu langs Kaap Hoofd en draait de rede 
op. Langs de dijk fietsen de nodige wuivende vrouwspersonen die zich naar het Wierhoofd begeven 
om vandaar af manlief of vriendje aan boord te ontdekken. Dit is mijn eerste aankomst in Den 
Helder, ik geef mijn ogen behoorlijk de kost, want ik heb al veel gehoord over de „Jutterij" en de 
vorige keer toen ik met de „De Zeeuw" vertrok had ik geen gelegenheid om rond te kijken. We zijn 
nu tegenover de havenhoofden en er wordt meerrol geblazen. Enige sleepboten zijn naar buiten 
gekomen en darren om ons heen, gereed om vast te maken, een van hen heeft de havenofficier 
afgezet, die nu de brug opwandelt, hij kijkt als iemand die het moeilijk heeft. Na enig gefluit en 
gezwaai zitten de sleeptrossen vast en langzaam worden we naar binnen getrokken. Ik besluit een 
dekje lager te gaan, om de hoge druk op de brug te vermijden. De seiners staan netjes aangetreden 
en kijken naar de wal, waar zo langzamerhand een vrij grote menigte is verzameld. Ik heb al gauw 
in de gaten dat zij bezig zijn de diverse vrouwspersonen te bekritiseren. „Kijk Piet, daar heb je Miep, 
die onlangs bij de Marva's is weggeschopt." „Foei wat een stouterd", denk ik en kijk in de 
aangegeven richting naar een vrij uitdagend uitziend meisje, dat haar blikken zoekend over het 
schip laat gaan. Ondertussen hebben ettelijke lieden „contact" gemaakt, hetgeen gepaard gaat met 
onderdrukt roepen en wuiven. „Smoel houwe in het gelid", klinkt plotseling de stem van de chef 
seiner achter ons en ik krijg een trap die me in het gelid doet verhuizen. „Kijken kost niets, maar het 
is meerrol en dus aantreden" wordt me toegebeten. „Mijn idee om hierheen te gaan was dus niet zo 
best", denk ik, „op de brug durft hij niet zo'n scheur op te zetten!" We zijn nu bij onze ligplaats 
aangekomen, na veel eerbewijzen te hebben gewisseld met de schepen die we passeerden. De vele 
belangstellenden worden een eind weggejaagd, die mogen nog niet dicht bij het schip komen van de 
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douane. Een aantal woest uitziende bomen van kerels stapt evenwel aan boord met een gezicht van 
„wij hebben nergens iets mee te maken". Ze smakken een boel zware rondhouten aan dek benevens 
een aantal trossen en beginnen een vreselijk ingewikkelde stellage op te zetten. Ik sta met klosogen 
te kijken naar dit wonderlijke geheel, na enige tijd wordt het me duidelijk dat ze een bok gaan 
optuigen om daaraan de zware valreep op te kunnen hieuwen (wat een heerlijk woord hè, 
hieuwen!) „Hebben jullie hier nog nooit gehoord van een loopkraan”  waag ik het te zeggen, een 
trap tegen mijn achterste doet me beseffen, dat ik hier een uitstekende gelegenheid voorbij liet 
gaan om mijn mond te houden. Ondertussen is er een tweede stelletje lieden bezig met 
telefoonlijnen te scharrelen en de facteur doet druk met een knaap die op het vlot tussen wal en 
schip staat met een brieventas. Het schip drukt hard tegen het vlot, zodat het gedeeltelijk onder 
water gaat waardoor de vent zijn voeten gratis worden gespoeld. Het gezegde „tussen schip en kaai 
raken" heeft hiermede een diepere betekenis voor mij gekregen. Op de scheepsklok slaat men twee 
glazen. Op de sleepboot achter roept iemand door de praalluidspreker „Houwe zo, hij telt lekker." 
Op de campagne en de bak worden in vliegende vaart de bochten van springen en trossen 
uitgebracht. In de midscheeps staan al een stel passagiers aangetreden, die onmiddellijk weer naar 
beneden worden gestuurd want de douane heeft het schip nog niet vrijgegeven." Plotseling roept 
iemand „Front maken!" Doodse stilte heerst alom, alleen de kerels van de stellage gaan 
onverstoorbaar door. De Commandant stapt voorbij en verdwijnt in de kajuit. Piet puuuuuuu - uuuu 
pie-iet!" zingt de kanarie van de schipper, „doorgaan" brult hij erbij. Wat een leuk pandemonium 
denk ik, doch verder kom ik niet, want ik ben in een bocht van de achtertros geraakt en wordt een 
eind meegesleurd. „Uit de kinken Joseph", schreeuwt iemand. Ik krabbel overeind en verdwijn 
haastig naar beneden dit is te veel voor mijn tere gestel.  

Ketjeboem, ketjebam ketjeboem, ketjebam. Zachtjes schok ik op en neer, ik zit in de gestroomlijnde 
bliksemtrein van Den Helder naar de rest van Europa. Af en toe flitst een koe voorbij. Ik voel me 
heerlijk doezelig en neurie zacht voor mij uit het bekende operawijsje van „Lach dan Picasso, poets 
je tanden met Brasso". Ik ben op weg naar Den Haag om “mijn bestemming op te volgen" en voel me 
heerlijk losgescheurd van alles. Mijn stemming is puik, de afscheidsborrel aan boord van de Tromp 
was zeer gezellig, jammer toch om dat stel fidele kerels te verlaten! Maar ja zo gaat het in de Navy. 
Tegenover mij zit een tanige juffrouw van middelbare leeftijd mij aan te staren. Vol afkeuring 
glijden haar blikken over het exemplaar van „De Lach" dat op mijn knie ligt waarin Lana Turner 
trots vertelt dat ze nog nooit zo'n lol in haar leven heeft gehad sinds ze alleen nog maar Listerine 
mondwater gebruikt. Ik bied de juffrouw het blaadje aan met de woorden “kunt u nog lachen, lach 
dan mee" doch ze schudt vol afgrijzen het hoofd en verlaat de coupé. Nu zit ik alleen en ik voel me 
slaperig worden. Ketjebam, ketjeboem, ketjebam, ketjeboem ...... Klaas Vaak is achter mij komen 
staan en strooit mij zachtjes zand in de ogen. „Ga maar slapen Lucky, ouwe jongen”, mompelt hij, in 
Den Haag krijg je nog genoeg te doen." En zo sukkel ik de dut in. De Lach met Lana op de 
frontpagina glijdt op de vloer ......  

Wordt  VERVOLGD 

Motortorpedoboot 
(1939) 

Ondanks het succes van kustmotor-boten 
en motorsloepen in de Eerste Wereldoorlog, 

nam de interesse van de Royal Navy voor 
kustschepen snel af tussen 1920 en 1935.  

 
Deze Vosper-MTB had twee torpedobuizer. een 20 mm-kanon, twee 12.7 mrr- 

machtnegeweren en zes dieptebomme~ 
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In dat laatste jaar zorgde de dreiging van een nieuw Duits legerapparaat ervoor dat de Britten en 
Fransen de tijd rijp achtten voor een grootscheepse herbewapening. De Royal Navy kreeg hiertoe 
aanzienlijk meer geld en plaatste in 1935 de eerste bestellingen, waaruit een hernieuwde Britse 
interesse voor kustoorlogvoering bleek.  

Bij British Power Boat bestelde men torpedoboten met een houten romp met scherpe kim. Al bood 
deze rompvorm meer weerstand bij kruissnelheden (en dus een verminderd vaarbereik) en een 
iets lagere maximumsnelheid dan de getrapte romp van de motortorpedoboot, het zorgde voor een 
beter behoud van snelheid op alle soorten zee. 
De Admiraliteit liet het oog vallen op een particulier ontwerp van het 
bedrijf voor een boot van 18,3 m, met houten romp, scherpe kim en aluminium dek. Er was ruimte 
voor twee 457 mm-torpedo’s die, hoewel gelanceerd over de achtersteven zoals bij eerdere boten, 
anders werden opgesteld: de torpedo’s staken door poorten in het hek, met de buitenboordse helft 
op draagbalken die konden worden teruggescharnierd op het dek. Dit betekende dat de bemanning 
in de machinekamer moest werken, met de wapenkoppen op rails over de ophangassen boven hun 
hoofd. Voor de lancering moesten de torpedo's in stelling worden gebracht en de boot in hoog 
tempo versnellen om gebruik te maken van inertie om de torpedo’s te lanceren. Omdat de torpedo’s 
hun koers moesten bijstellen in het kielwater van de boot, gebeurde richten ietwat op goed geluk. 
Het verdedigingsgeschut leek krachter dan het in feite was: acht 7,7 mm lichte Lewis-
machinegeweren in twee vierloopsstellingen op de uiteinden van de boot. 
De romp, zij het trager dan die van de motortorpedoboot, bleek doorgaans zeewaardig maar had, 
zoals bij alle rompen van dit type, de neiging in een kopzee te stampen. De 18,3 m lange BPB-boot 
was niettemin zeewaardig, met een vaarbereik tot aan Malta. Dit was het eerste vaartuig van de 
Royal Navy dat werd geclassifieeerd als motortorpedoboot. In 1936-1939 werden er achttien 
gebouwd (MTB 1 tot MTB 12 en MTB 14 tot MTB 19) met drie benzinemotoren die 1324 kW 
leverden voor 33 knopen, tegen een waterverplaatsing van 22 ton. BPB introduceerde daarop een 
tweemoto-rige versie, waarbij de torpedo’s waren vervangen door dieptebommen om de MASB-
boot te creëren. Deze boten werden in hun antiduikbootvorm heel beperkt ingezet, en de meeste 
werden later uitgerust als een vroeg type kanonneerboot om MTB’s bij hun acties te ondersteunen. 
Hiervoor kregen de boten een 2-ponder kanon en vier 12,7 mm-machinegeweren, maar ook diverse 
andere geschutstellingen. 
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De 21,3 m lange motortorpedoboot Vosper was veel succesvoller. Dit type vond zijn oorsprong in 
een boot van 20,7 m die Vosper in 1935-1936 op eigen initiatief had gebouwd en door de Royal 
Navy werd besteld als de MTB 102. De boot, geheel van hout, werd aangedreven door drie 
benzinemotoren van Isotta-Fraschini, die 2573 kW leverden voor iets onder de 44 knopen in kalm 
water. Men koos een Italiaanse aandrijving bij gebrek aan een Brits equivalent. 
 Zoals al dit soort krachtige motoren waren die van Isotta-Fraschini heel luidruchtig, dus werd er 
ook een Ford-benzinemotor met laag vermogen geïnstalleerd: deze kon gekoppeld worden aan de 
ophangassen voor een trage maar geruisloze nadering. Het originele geschut omvatte 
torpedobuizen op de hartlijn (één voor en één achter), maar de Royal Navy ging uit onvrede over 
op wat de standaardopstelling werd: twee buizen als één opgesteld aan beide boorden. Het is het 
vermelden waard dat de MTB 102 als eerste vaartuig van de Royal Navy werd uitgerust met een 20 
mm-Oerlikon-kanon in een geschutstelling die later vrijwel overal in de Britse marine 
werd  
gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BPB bood een rivaliserende 21,3 m lange MTB die ook op eigen initiatief was ontwikkeld, 
maar de Admiraliteit koos voor het Vosper-ontwerp als zijnde sterker op zware zee, hoewel het 
probleem van de structurele integriteit van houten rompen op ruwe zee nooit afdoende werd 
opgelost.  

Deze late MTB heeft een elektrisch bediende  
40 mm Bofors-kanonstelling. 
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In 1938 bestelde de Admiraliteit vier Vospers en twee vergelijkbare boten van Thornycroft. Deze 
vaartuigen stonden aan de wieg van de Britse MTB-vloot in de Tweede Wereldoorlog. Het 
basisontwerp bleef onveranderd, afgezien van de nominale toename in lengte tot 22,1 m voor een 
betere zeewaardigheid, en ter compensatie van het almaar stijgende gewicht van geschut en andere 
uitrustingen. Nadat Italië in juni 1940 de zijde van de Duitsers had gekozen, werd de levering van 
de motoren problematisch. Men wist een paar Rolls-Royce Merlinmotoren los te krijgen bij het 
luchtvaartmi-nisterie, maar de Admiraliteit moest de minder krachtige Hall-Scottmotor gebruiken 
tot de krachtige 
Packard-eenheid beschikbaar kwam in de VS. In het begin waren er zeer weinig Oerlikon-kanons, 
zodat als tussenoplossing 7,7 mm-machinegeweren werden gebruikt, ook al konden die vrijwel 
niets uitrichten tegen doelwitten als Duitse S-boote.  
Uiteindelijk werden 6-ponder kanons en 12,7 mm-machinegeweren geïnstalleerd. en veranderde 
de MTB. Nadat ook radar beschikbaar kwam, in een effectieve aanvalsbooot die ’s nachts opereerde  
 
Door stevigere maar lichtere rompen, en met krachtigere motoren, konden de Vosper MTB’s rond 
1944 70% meer gewicht aan geschut en apparatuur vervoeren, vrijwel zonder een vermindering in 
prestatie. De marine bestelde 193 -boten tussen 1939 en 1945. Waarvan de meeste voor het eind 
van de Tweede Wereldoorlog waren afgeleverd. 
 
Het is vermeldenswaardig dat een groter type kustboot, de Fairmile D, ook torpedo’s kon voeren, 
maar dat werd over het algemeen niet gedaan. Dit type opereerde veelal als kanonneerboot. Met 
een waterverplaatsing van 90 ton, een lengte van 33,5 m, en een snelheid van 29 knopen op de 
3728 kW geleverd aan vier schroeven door vier benzinemotoren, had 
 

 
het D-type meestal een escorterende of ondersteunende taak. Het geschut bestond uit twee 6-
ponder kanons, twee 20 mm-kanons op één stelling, en twee 12,7 mm-
dubbelloopsmachinegeweren, maar dit type kon ook worden uitgerust met buizen voor vier 457 
mm-torpedo’s (twee naast de zijdelings opgestelde machinegeweren voor de brug, en twee naast de 
20 mm-kanonstelling op het dekhuis achter de mast). 



 

27 
 

 
Vosper-motortorpedoboot (22,1 m) 
Type:   motortorpedoboot 
Tonnage:  49 ton waterverplaatsing 
Afmetingen:  lengte 22,1 m; breedte 5,9 m; diepgang 1,7 m 
Aandrijving:  drie Packard-benzinemotoren die 2983 kW leveren aan drie schroeven voor 

een snelheid van 40 knopen 
Pantser:  geen 
Geschut:  twee 533 mm-torpedobuizen en een aantal combinaties van een 6-ponder 

kanon, 20 mm-kanon en 12,7 en 7,7 mm-machinegeweren 
Bemanning:  13 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Gouwe Marie 
 
Ladend voor Europa kwamen we met de “Theron”  
terecht in Georgetown, toenmalig British Guyana. 
Daarna zouden we alleen Paramaribo nog 
aandoen en vervolgens via Madeira naar huis 
gaan.  Bij aankomst kregen we van de agent te 
horen dat we een invloedrijke dame van stand als 
passagier voor Amsterdam mee zouden krijgen. 
Ze zou behoren tot een Hindoestaanse adellijke 
familie. Nou, dat was een hele consternatie. Wat  
moesten we ons in dit gat van zo’n beschrijving 
voorstellen? We kregen twee dagen de tijd om er 
over na te denken. Op de dag van vertrek ontstond 
er na de lunch plotseling een wat zenuwachtige 
sfeer.  
 
Links de Theron in Georgetown. 
 
“Ze zou zo dadelijk komen”.  En inderdaad, zo 
rond twee uur ’s middags kwam er een hoop volk 
op de kade.  En na nog enige tijd; Ja hoor; Daar 
was ze. Een in overdadig gala geklede dame 
verscheen met in haar kielzog een heel stel 
familieleden en bedienden. Ze was geheel met 

gouden sierraden behangen. Kettingen, broches, armbanden en aan elke vinger een ring. Die 
bedienden brachten een flinke hoeveelheid koffers aan boord. Ons was opgedragen om deze 
dame met de nodige egards, die bij haar stand behoorden, te bejegenen. Nou, dat deden we 
dus. De hele middag bleef het een flinke drukte met al dat volk aan boord. Maar zo tegen half 
vijf moesten de wegbrengers echt weg want we moesten naar Paramaribo. Met veel bombarie 
vertrok de hele stoet en bleef onze “edelvrouwe”  alleen aan boord achter. Al heel gauw na 
vertrek trok zij zich terug in haar hut om zich te verkleden. Niemand schonk verder aandacht 
aan haar, angstig om “hare hoogheid” te storen. Maar wie was nou plotseling dat grietje die in 
gala “bijna blote reet” die aan de reling op het passagiersdek stond? We konden onze ogen niet 
geloven. Onze adellijke dame bleek daar in zo’n klein minirokje te staan dat er niet veel meer te 
raden overbleef. En ook de blouse gaf ons ruim de gelegenheid om van dit tropisch ooft in volle 
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omvang  te genieten. Onze al bestaande twijfel over haar adellijke afkomst begon aardig toe te 
nemen.  

 
De Theron in tropische wateren… 
 

’s Avonds bij het diner ging het 
gelijk al mis. Aan tafel zat zij 
tussen de 1e stuurman en de 
HWTK in en de kapitein zat 
tegenover haar. Al kort na 
aanvang van de maaltijd 
kregen de 1e stuurman en de 
HWTK allerlei vreemde 
krampachtige trekkingen in 
hun gezicht en raakten de 
concentratie over  het 
gespreksonderwerk geheel 
kwijt. De kapitein was al lang 
blij dat hij tegenover haar zat. 

Buiten haar bereik. Hij had natuurlijk in de gaten dat zij onder de tafel met haar knieën tegen die 
van de beide andere heren zat te rijen. 
’s Andere daags waren we in Paramaribo aan het laden en ikzelf stond die middag in ruim 2. Op 
een gegeven moment gebeurde er ineens helemaal niets meer. De hele boel viel stil en de 
bootwerkers verdwenen. Nieuwsgierig naar de oorzaak klom ik het ruim uit en zag al die 
bootwerkers op het achterste dekhuis staan. Ja, geen wonder, want onze adellijke dame gaf, 
staande op een tafel in de salon, een striptease show. Daar werd door de 2e stuurman rap een 
einde aan gemaakt. Inmiddels waren we er achter gekomen dat zij zou gaan trouwen met een 
Duitser in Hamburg en dat die haar in Amsterdam zou komen ophalen. 
In Paramaribo kregen we nog twee passagiers, een echt beschaafde oudere dame van net in 
de zeventig, en een jongere vrouw; Beiden Nederlands. Met drie passagiers gingen we op weg 
naar Funchal op 
Madeira. 
Al snel na vertrek werd 
er crisisberaad 
gehouden.  
 
De Theron in Willemstad – 
Curaçao  

 
Er werd afgesproken dat 
niemand haar zou 
aanraken want aan een 
zo hunkerende vrouw 
was meer gein te 
beleven dan wanneer zij 
regelmatig kreeg wat zij 
zo vurig verlangde.  
Iedereen hield zich 
keurig aan de afspraak en dat leidde er toe dat dat het een keer voorkwam dat ze iemand door 
de gangen achterna zat op dat passagiersdek. Ze was het gesprek van de dag. Eindeloos 
konden we over haar praten. Vanwege de enorme hoeveelheid goud, wat ze altijd droeg, 
hadden we haar “Gouwe Marie” gedoopt. 
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In Funchal aangekomen ging zij met de beide andere dames de wal op om met een taxi 
Madeira te gaan ontdekken. Tegen etenstijd kwamen de beide Hollandse dames terug. Zij 
vertelden ons dat Gouwe Marie tijdens de tocht kennis had gemaakt met een paar Portugese 
marine jongens en besloten had om met hen het eiland verder te ontdekken.  Een paar uur later  
kwam ook zij, geheel verfomfaaid maar wel gekalmeerd aan boord. Een dag later vervolgden 
we onze reis naar Amsterdam. Bij het afmeren stond zij verlangend uit te kijken naar haar 
Duitse prins die niet de moeite had genomen helemaal naar Amsterdam te komen. 
Zij vertrok. Waarheen, waarvoor?  We zullen het nooit weten. 
Gerard de Goede 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

      Een laatste herinnering aan den beroemden Poolreiziger Sir Ernest Shackleton. 

 

Op de eenzame kust van 

het verre eiland Zuid-

Georgië heeft de 

bemanning van de 

„Quest” haar kloeken, 

moedigen leider begraven, 

en een eenvoudig kruis te 

zijner nagedachtenis 

opgericht. De laatste 

opname van de „Quest” 

gegrepen door het 

meedoogenlooze pakijs, 

waartusschen het schip 

beklemd raakte en een 

wissen ondergang 

tegemoet ging.  Bron: Weekblad De Prins uit 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

“ BIG GEORGE ” overleefde twee wereldoorlogen 

 

           DOOR DRS. C. DE HAAS  

  

 

Tot de Duitse passagiersschepen die bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog in augustus 

1914 hun toevlucht zochten in de haven van New York, behoorde de,,George Washington" van 

de Norddeutscher Lloyd. Het schip was destijds gebouwd in het kader van de concurrentiestrijd 

van de Duitse rederij met de Hamburg Amerika Lijn en de Britse rederijen en werd op het 

moment van voltooiing met zijn tonnage van 25.570 brt in grootte slechts overtroffen door de 

Cunard schepen ,,Lusitania" en ,,Mauretania,,. Op de destijds bekende werf ,,Vulcan,, in Stettin 

- bouwers van achttien passagiersschepen met bij elkaar 271.716 brt - werd het schip op 10 

november 1908 te water gelaten, na door de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn ,,George 

Washington" te zijn genoemd, waarbij niet duidelijk werd of dit een gebaar was jegens de 

Verenigde Staten dan wel was gedaan omdat de voorraad voor schepen geschikte namen van 

de Duitse keizerlijke familie was uitgeput. Een half jaar later kon ,,Big George" - zoals de 

Amerikanen haar later zouden noemen - gaan proefvaren, waartoe ze van de werf over de Oder 

naar open zee werd gesleept, en daarbij nog korte tijd aan de grond kwam te zitten. De 

,,George Washington,, had een lengte van 220,2 m en een breedte van 23,8 m; was met twee 

schroeven uitgerust en beschikte over twee vier cylinder quadruple-expansie_ stoommachines 

met een vermogen van 22.W pk, die een economische snelheid van 18,5 mijl mogelijk maakten. 

Het schip had accommodatie voor 520 passagiers eerste, 377 tweede en 614 derde klasse, en 

1430 tussendeks. De bemanning telde 585 koppen. Op 12 juni 1909 verliet de ,,George 

Washington" Bremen voor haar eerste reis naar New York via Southampton en Cherbourg. Het 

schip maakte vervolgens zijn rondreizen volgens de punctuele dienstregeling waaraan de 

Duitse rederijen hun goede reputatie dankten en kreeg op 31 mei 1913 de 10.000.000ste 

passagier van de Norddeutscher Lloyd aan boord: een eenvoudige, Hongaarse landverhuizer, 

die gratis mee mocht naar New York in een speciaal voor hem ingerichte ,,erehut,,, maar dan 

wel in de derde klasse. . .! De Hongaar had zijn vaderland tijdig verlaten. Ruim een jaar later 

stond half Europa in brand en kwam er voorlopig een einde aan de transatlantische veerdienst 

tussen de oude en de nieuwe wereld.  
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Op 15 augustus 1914, de oorlog was toen twee weken aan de gang, arriveerde de ,,George 

Washington,'in New York, kennelijk om er te bunkeren en voorraden in te nemen om daarna 

weer naar zee te gaan voor het bevoorraden van Duitse oorlogsschepen en hulpkruisers. Maar 

de Amerikanen voelden er niets voor hun  

neutrale status in gevaar te laten brengen door het toelaten van dergelijke praktijken en staken 

er dan ook een stokje voor, zodat de ,,George Washington" onverrichterzake in de haven moest 

blijven. Ze bleef daar verder ongemoeid liggen tot 6 april 1917, de dag waarop ook de 

Verenigde Staten aan de oorlog gingen deelnemen. De in Amerikaanse havens liggende Duitse 

schepen werden nu beschouwd als vijandelijk eigendom en mitsdien door de Amerikanen 

gevorderd.  

De bemanning van de ,,George Washington,, probeerde nog door sabotage het schip onklaar te 

maken, maar het bleef bij wat lichte schade aan ketels en machines. ,,Big George,, kwam nu 

onder Amerikaanse vlag in de vaart als U.S. Naval Transport No. 54, met een capaciteit voor 

3.000 man. Als troepenschip legde ze daarna 66.000 mijl af en vervoerde 47.000 

manschappen, merendeels van de Verenigde Staten naar West-Europa en terug. Kort na de 

wapenstilstand op 11 november 1918 kwam het schip in het wereldnieuws toen het tweemaal 

werd aangewezen om de Amerikaanse president Woodrow Wilson met zijn staf naar Europa te 

brengen voor het bijwonen van de vredesconferentie tussen de geallieerden en hun verslagen 

tegenstanders.   

De eerste overtocht begon op 4 december 1918 toen de ,,George Washington,, New York 

verliet om in de Franse haven Brest aan te komen op vrijdag 13 

december, waar- op Wilson prompt liet weten niet bijgelovig te zijn! 

Twee maanden bleef het Amerikaanse gezelschap in Europa, en 

verliet Brest weer op 15 februari 1919, met aankomst op 13 februari 

in Boston, waar de ,,George Washington" door de stormachtige wind 

nog bijna uit het roer liep. President Wilson bleef tien dagen in 

Amerika voor het afhandelen van staatszaken en scheepte zich op 4 

maart opnieuw in om de besprekingen in Parijs weer te gaan 

bijwonen. Tijdens de vredesconferentie werd ,,Big George" door de 

president nog als drukmiddel gebruikt om zijn argumenten in de 

moeizame besprekingen kracht bij te zetten, want op 7 april liet 

Wilson het schip gereed maken voor vertrek naar huis omdat hij niet tevreden was over de 

vorderingen van het overleg.  

Het dreigement heeft blijkbaar geholpen, want Wilson bleef in Parijs en keerde pas begin juli 

1919 naar de Verenigde Staten terug, nadat op 28 juni 1919 het Verdrag van Versailles was 

getekend. In januari 1920 maakte de ,,George Washington" haar laatste reis als 

troepentransportschip, waarna ze werd opgelegd en te koop werd aangeboden.   
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In oktober van datzelfde jaar meldde zich een serieuze gegadigde: de pas opgerichte U.S. Mail 

Steamship Company, die het schip voor een bedrag van twee miljoen dollar wilde laten 

opknappen voor de trans-Atlantische dienst. De betaling ging met de nodige problemen 

gepaard, want de jonge rederij boerde financieel nog niet best, maar uiteindelijk vertrok de 

opgeknapte ,,George Washington - Bremen, via Cherbourg en Plymouth, en kwam weer terug 

via Southampton, Cherbourg en Cobh (Ierland). De rederij was inmiddels toch failliet gegaan, 

waarna het schip onder de vlag van de United States Lines, die haar tienjaar op de Atlantische 

route zou gebruiken, tot 6 oktober 1931, de dag waarop ,,Big George" Hamburg voor de laatste 

maal verliet. Het schip werd daarna aanvankelijk in New York opgelegd, maar begin 1932 naar 

de Patuxent rivier, een zijarm van de Chesapeake Bay, gesleept en daar afgemeerd, in het 

illustere gezelschap van andere voormalige Duitse passagiers- schepen zoals de ,,Kaiser 

Wilhelm II" (toen ,,Monticello") en de ,,Kroonprinzessin Cecilie" (toen ,Mount Vernon"). Acht jaar 

lang heeft de ,,George Washington" daar werkeloos gelegen als reserve-troepenschip, 

minimaal onderhouden, zodat haar toestand er niet beter op werd. Pas naar mate de politieke 

toestand in Europa opnieuw begon te verslechteren nam ook de belangstelling van de 

Amerikaanse autoriteiten voor het oude schip weer toe. In 1940 bleek dat de Britten de 

,,George Washington" wel als troepenschip wilden gebruiken. Ze slaagden er in het schip van 

de Amerikanen te charteren en brachten het, herdoopt in ,,Catlin", naar Halifax, Canada, om het 

daar voor zijn nieuwe taak uit te rusten. Maar de machines van ,,Big Georges" verkeerden in 

een zeer slechte staat, zodat een langdurige reparatie nodig, was.  

Het zag er op 2 februari 1942 eindeliik naar uit dat de ,,Catlin" met 4.000 man troe- pen als 

commodoreschip van een groot konvooi uit Halifax naar Engeland zou kunnen vertrekken. Maar 

op het allerlaatste moment deden zich nieuwe moeilijkheden met de machines voor zodat de 

reis werd afgelast en de troepen overgingen op een ander schip. De Britten hadden er toen 

blijkbaar genoeg van en gaven de ,,Catlin" aan de Amerikanen terug, die haar weer ,,George 

Washington" noemden en in juni 1942 naar de Brooklyn werf van de Todd Corporation stuurden 

voor een grote onderhoudsbeurt die elf miljoen dollar zou kosten, vijfmaal haar oor- spronkelijke 

bouwprijs! Bijna een jaar duurde dit herstel, waarbij het schip onder meer werd omgebouwd tot 

oliestoker en van nieuwe ketels werd voorzien. De voorste schoorsteen verdween en de 

achterste werd ingekort. Ook de masten werden getopt. Het schip kon daarna volgens de 

papieren 480 officieren en 6.500 minderen vervoeren, met een bemanning van 240 koppen, 
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maar vertrok in april 1943 met 7.415 man naar Casablanca, en vandaar naar een haven in de 

Pacific voor het opnemen van 6.256 man voor Brisbane, Australië. Vanaf januari 1944 werd de 

“George Washington" ingeschakeld bij het vervoer van troepen van de Verenigde Staten naar 

Engeland voor het opbouwen van de invasiestrijdmacht. Gedurende haar oorlogsreizen legde 

het schip 185.000 mijlen af en vervoerde 160.000 personen. Na mei 1945 bracht ,,Big George" 

Amerikaanse troepen terug naar huis en deed in 1946 nog Liverpool aan met een ,,retourlading" 

Duitse krijgsgevangenen.  De ,,George Washington" was veilig twee oorlogen doorgekomen, 

maar nu sloeg het noodlot toe. In maart 1947 ontstond in de haven van New York brand aan 

boord die veel schade aanrichtte. Het schip werd hier op naar Baltimore gesleept en daar voors 

hands opgelegd. Maar vier jaar later, op 17 januari 1951, werd het opnieuw geteisterd door een 

brand die ditmaal van de kade er naast was overgeslagen. Een sleepboot probeerde het schip 

nog van de kant te duwen maar raakte daarbij zelf in brand. ,,Big George" was niet meer te 

redden en bleef liggen als wrak, dat uiteindelijk tussen februari en augustus 1951 werd 

gesloopt. Zo eindigde zij haar scheepsbestaan in Baltimore, binnen 100 kilometer van Mount 

Vernon, eerder de woonplaats van de grote Amerikaanse president naar wie zij 43 jaar tevoren, 

in 1908, was genoemd.    
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