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De vele gevolgen van het 
Libertyship-project  
In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië staan de tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gebouwde Liberty-schepen volop in de belangstelling. Twee ervan, de Jeremiah O'Brien 
en de John Brown, zijn geheel in oorspronkelijke staat hersteld en zijn in respectievelijk 
San Francisco en Baltimore te bezoeken als varend industrieel monument en aandenken 
aan de Tweede Wereldoorlog. Het Liberty-schip kreeg al eerder de erenaam 'ship of the 
century' en op het internet bestaan tientallen sites met informatie over de schepen.  
 
Die grote belangstelling is begrijpelijk. 
Of de ruim 2700 Liberty-schepen en 
hun bemanningen die oorlog in feite 
gewonnen hebben, zoals sommige 
historici stellen, is twijfelachtig. Maar 
zeker is wel dat de gestaag met 
goederen en mensen voortzwoegend 
Liberty's een grote bijdrage aan 
geallieerde overwinning hebben 
geleverd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit artikel gaat niet in op het militaire 
belang, maar stelt enkele technische 
en maatschappelijk aspecten van het 
Liberty-project centraal. Lastechniek 
en sectie- en seriebouw werden bij 
deze schepen namelijk voor het eerst 
op grote schaal toegepast. Op 
maatschappelijk terrein is de rol die 
zwarten en vrouwen op de scheeps-
werven speelden interessant. Beide 
groepen konden er als volwaardige 
medewerkers aan de slag en als 
zodanig leverde het project een 
bijdrage aan zowel de vrouwen-
emancipatie als de integratie van de 
zwarten in de Amerikaanse 
maatschappij.  

Standaardschepen  
Het Libertyschip dankte zijn ontstaan 
aan de successen van de Duitse 
duikboten in het begin van de Tweede  

Wereldoorlog. In het eerste halfjaar 
van 1941 verloren de geallieerden 2,8 
mln ton van de 21 mln ton 
scheepsruimte die hen ter beschikking 
stond. Op jaarbasis zou dit verlies 
neer komen op 5.6 mln ton, terwijl de 
geallieerde nieuwbouwcapaciteit op 
ongeveer 1 mln ton lag. Een 
catastrofe leek niet te vermijden.  
Amerikaanse en Britse scheepvaart- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deskundigen zagen het gevaar in. Een 
mogelijke oplossing was ook bekend, 
namelijk de snelle bouw van een 
standaardschip, zoals dat op 
bescheiden schaal al tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was gebeurd. 
Standaardschepen hadden allen 
dezelfde afmetingen, laadvermogen 
en voortstuwingsmachines. Dit 
maakte ze eenvoudiger, sneller en 
goedkoper.  
Met het oplopen van de politieke 
spanningen in de wereld hadden de 
Verenigde Staten al in 1936 een 
Zeevaart Commissie ingesteld, die 
onderzoek deed naar de situatie van 
de handelsvloot. De resultaten waren 
verontrustend. Door de economische 
crisis was, net als elders in de wereld, 
de nieuwbouw van koopvaar-
dijschepen vrijwel gestaakt. Wat 
restte was een sterk ingekrompen en 

verouderde vloot. De Commissie had 
dan ook begin 1939 een plan 
opgesteld voor de snelle bouw van 
een modern vrachtschip met 
stoomturbineaandrijving. Per jaar 
moesten hiervan 50 in de vaart 
worden genomen.  
Vanwege het uitbreken van de oorlog 
verhoogde de Commissie het aantal te 
bouwen schepen tot twee keer toe tot 
200 in 1940. Enkele van deze schepen 
kregen bij wijze van experiment 
gelaste in plaats van geklonken 
verbindingen. De Duitse successen in 
de duikbootoorlog maakten echter 
duidelijk dat dit soort aantallen geheel 
onvoldoende waren. In samenwerking 
met Britse deskundigen stelde de 
Commissie eind 1940/begin 1941 een 
plan op voor de omvangrijke bouw 
van 'emergency ships'. Basis hierbij 
was het ontwerp van een Brits 
standaardvrachtschip van de Ocean-
klasse. Dit schip was ontworpen door 
technici van de Thompsonwerf in 
Sunderland in Yorkshire.  
De nauwe samenwerking tussen de 
scheepvaartdeskundigen van de twee 
landen was mede mogelijk door de 
aanvaarding, begin 1941, van de 
Lend-Lease Wet door de Amerikaanse 
volksvertegenwoordiging. President 
Roosevelt had hierbij overigens de 
nodige tegenstand moeten 
overwinnen, omdat vooral onder de 
Republikeinen nog veel 'isolationisten' 
waren, die het land buiten de oorlog 
wilden houden. De wet maakte het 
mogelijk dat de Verenigde Staten op 
afbetaling goederen aan Groot-
Brittannië leverden.  
 
Het aanvankelijke ontwerp onderging 
ondertussen een aantal aanpassingen. 
De turbinevoortstuwing bijvoorbeeld 
uit het aanvankelijke Amerikaanse 
plan werd, omdat de marine deze 
snellere motoren nodig had, 
vervangen door de eenvoudig te 
bedienen en goedkope oliegestookte 
triple-expansie stoommachine. De 
opbouw midscheeps kreeg een 
compactere vorm en overeenkomstig 
de Amerikaanse scheepvaart 
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voorschriften, kwam er een gesloten 
verschansing. Deze wijzigingen gaven 
het schip een meer gestroomlijnd, 
moderner aanzien dan de plompe 
Ocean.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het 'emergency cargoship' Liberty was 
135 m. lang, had een inhoud van 
7200 brt en kon een snelheid van 11 
knopen bereiken. Het tweede cijfer 
krijgt wat meer perspectief wanneer 
we weten dat dit gelijk staat aan de 
inhoud van een trein van 300 
goederenwagons. Een schip kon 
bijvoorbeeld 440 lichte tanks of 2840 
jeeps vervoeren.  
De Liberty's kregen ook een 
bewapening die bestond uit twee 
kanonnen van 7,5 en 12,5 cm op 
respectievelijk het voor- en achterdek  
en verder nog acht 20 mm luchtdoel 
mitrailleurs. Er was een 
standaardbemanning van 45 man plus 
een dertigtal kanonniers om het 
geschut te bedienen. Zowel de 
bewapening als de bemanning 
varieerden echter in zekere mate. 
Behalve het standaard vrachtschip 
waarvan er ca. 2600 werden 
gebouwd, kwamen er nog ontwerpen 
voor Liberty-tankers, vliegtuigvervoer 
en zware lading. In totaal werden 
hiervan een 70-tal gerealiseerd.  
 
Werven en werkers  
Het was de bedoeling de Liberty's in 
honderdtallen te bouwen. Voor een 
dergelijk project misten de bestaande 
werven ten enen male de capaciteit. 
Tegelijk met het ontwerp waren dan 
ook plannen gemaakt voor nieuwe 
werven om de orders uitte voeren. De 
Zeevaart Commissie werkte hiervoor 
samen met de industrieel Henry J. 
Kaiser. Deze was misschien het beste 
te omschrijven als een succesvolle 
kapitalistische cowboy. Na een begin 
als handelaar in fotoartikelen, was hij 
overgestapt op zand en grind. 
Wegenbouwbedrijven waren een 
logisch vervolg en van daaruit ging hij 
in het begin van de jaren dertig 
leiding geven aan een consortium dat 
de bouw van de Boulder Dam in 
Colorado leidde. Na nog twee grote 
New Deal-dammen, bouwde Kaisers 
consortium in 1936 de San Francisco-
Oakland Bay brug.  
Kaiser raakte al in een vroeg stadium 
bij het Liberty-project betrokken toen 

een werf waarmee zijn consortium 
samenwerkte een Britse order voor de 
bouw van 60 schepen van het Ocean-
type uitvoerde. Hiervoor was de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

aanleg van twee nieuwe werven in 
Californië en Maine nodig. Een karwei 
waaraan Kaiser zeer daadkrachtig 
leiding gaf.  
Hij ging hierbij op dezelfde manier te 
werk als bij de New Deal-projecten. 
Zijn ervaren civiel-ingenieurs 
stampten met behulp van grote 
aantallen uit het hele land 
aangetrokken medewerkers in hoog 
tempo de werven uit de grond. De 
werf in Californië kreeg zeven 
hellingen met bij elk een groot terrein 
voor de bouw van geprefabriceerde 
secties. Naast elke helling kwam een 
zware kraan om de secties in het 
schip te tillen.  
De werf in Maine was gepland in een 
baai met rotsige, steile oevers en een 
groot getijverschil. Dit maakte 
hellingen onmogelijk. In plaats 
daarvan bliezen Kaisers' ingenieurs de 
rotswand op drie plaatsen op en 
maakten daar bassins met 
droogdokken. Hierin konden in totaal 
zeven schepen tegelijk worden 
gebouwd. Ook op de Maine-werf kon 
op grote schaal sectiebouw worden 
toegepast. Nadat de werven binnen 
enkele maanden waren voltooid, 
rekruteerde Kaiser opnieuw op grote 
schaal arbeiders om er te werken. 
Veel van hen hadden geen enkele 
ervaring met scheepsbouw, maar met 
toestemming van de bonden 
organiseerde Kaiser cursussen om 
snel een vak te leren.  
De werven van Kaiser, en later ook de 
meeste andere nieuw gebouwde 
werven aan de westen noordoostkust, 

trokken bekwame mede werkers aan 
volgens het principe ‘wie het eerst 
komt, die het eerst maalt’. Dit 
betekende dat zij ook zwarte 
arbeiders in dienst namen voor 
dezelfde banen en tegen dezelfde 
beloning als witte arbeiders. Dit was 
een doorbraak. Voor de oorlog konden 
zwarten op zijn best ongeschoold, 
slecht betaald werk krijgen bij dit 
soort bedrijven.  
Hoe moeizaam de integratie toch nog 
verliep blijkt uit een beschrijving van 
de gang van zaken bij de 
Marinshipwerf in Sausolito aan de baai 
van San Francisco in Californië, een 
van de meest liberale staten in de  
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Verenigde Staten. In het door de werf 
gebouwde Marin City kregen zwarte 
arbeiders op voet van gelijkheid 
woningen, maar in Sausolito zelf 
weigerden veel huiseigenaren hen als 
huurders te accepteren.  
Onverwachte tegenstand kwam er van 
de Vakbond van Ketelmakers, die 
geen zwarten als lid toeliet. Met 
speciale toestemming van de bond 
mochten ze aanvankelijk toch als 
ketelmakers werken. Toen er echter 
steeds meer zwarte werfarbeiders 
kwamen - ca. 10% van de 20.000 
Marinshipwerkers was zwart -
realiseerde het bestuur zich dat ze 
veel contributie misliep.  
In plaats van hun organisatie open te  
stellen voor zwarten, richtte het 
bestuur in 1943 aparte bonden voor 
hen op. De zwarte ketelmakers 
weigerden hier echter lid van de te 
worden, waarna de bond 400 van hen 
wilde uitsluiten. Overeenkomstig het 
in Amerika bestaande 'closed shop' 



systeem, waarbij bedrijven slechts 
vakbondsleden kunnen aannemen, 
zou dit hun ontslag tot gevolg hebben. 
Marinship begon hier aarzelend mee, 
maar dit leidde tot demonstraties voor 
de werf en het ingrijpen van een door 
president Roosevelt ingestelde 
Arbeidscommissie, die het besluit 
bestempelde als discriminatie. Na 
enkele processen bepaalde een 
Californisch gerechtshof begin 1945 
dat het bestaan van aparte bonden 
voor zwarte arbeiders onrechtmatig 
was. Deze overwinning voor integratie 
gold overigens alleen voor Californië 
en delen van de oostkust. In het 
zuiden bleef de segregatie tot in de 
jaren zestig van de 20ste eeuw 
bestaan.  
 
Zwarte arbeiders waren niet de enigen 
die de oorlogsindustrie konden 
gebruiken voor hun emancipatie. Ook 
vrouwen deden er hun voordeel mee. 
Tot 1940 was het aantal vrouwen dat 
in de industrie werkte zeer beperkt, 
maar na Amerika's deelname aan de 
oorlog en de invoering van de 
dienstplicht ontstond in een aantal 
sectoren al spoedig een tekort aan 
arbeidskrachten. Aanvankelijk trad 
hierbij een verschuiving op. 
Mannelijke werkers in agrarische 
beroepen en de voedingsindustrie 
zochten beter betaald werk in de 
productie industrie, waarna vrouwen 
hun plaats innamen. Al spoedig 
ontstonden echter in 'nieuwe' snel 
groeiende industrietakken als de 
vliegtuig- en scheepsbouw tekorten 
aan arbeiders.  
Medio 1942 startte de Amerikaanse 
regering grote wervingscampagnes 
die erop waren gericht vrouwen naar 
juist deze industriële sectoren te 
dirigeren. De bekende tekenaar 
Norman RockweIl ontwierp de poster 
'Rosie the Riveter' , waarop een  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

aantrekkelijke werkneemster met een 
klinkapparaat in haar handen de 
Amerikaanse vrouwen opriep in de 
industrie te gaan werken. 'Mannen 
bestrijden de vijand aan het front, 
vrouwen in de fabriek', luidde de 
boodschap waarmee de propaganda 
de vrouwen trachtte te over te halen.  
De campagne had zeker succes. In 
1941 had ongeveer 25% van de 
Amerikaanse vrouwen een baan; aan 
het eind van de oorlog was dit 36%. 
In de scheepsbouw liep het aandeel 
van vrouwelijke werknemers op van 
praktisch 0 via 13% in 1943 tot 18% 
eind 1944. Veel hiervan werkte als 
lasser; een beroep dat vrouwen goed 
lag. Maar vrouwen werkten ook als 
metaalbewerker, pijpfitter en in 
verfploegen. De eerder genoemde 
Marinshipwerf nam vrouwen eerst in 
dienst als medewerkers op kantoor en 
in de kantine. Maar al spoedig meldde 
zich tot verbazing van de mannelijke 
arbeiders een vrouwelijke lasser. De 
eerste van een lange rij. Aanvankelijk 
maakte opnieuw de plaatselijke 
Ketelmakersbond problemen over hun 
aanstelling. Maar het landelijke 
hoofdkantoor van de bond stemde al 
spoedig toe. Eind 1943 was bijna 25% 
van de werknemers op de werf vrouw.  
 
Lastechniek en de 
Liberty-schepen  
'Rosie de Riveter' was geïnspireerd 
door het werk in de vliegtuigindustrie, 
waar vrouwen met lichte klink-
apparaten aluminiumplaten aan elkaar 
klonken. Op de werven waren 
nauwelijks klinkapparaten te vinden. 
De Zeevaart Commissie had al bij de 
eerste serie 'emergency ships' 
vastgesteld dat gelaste in plaats van 
geklonken verbindingen moesten 
worden toegepast. Kaiser, met zijn 
ervaring in constructiewerk, had dit 
besluit ondersteund. Gelaste vracht-
schepen dus, maar daar was in 1940 
niet veel ervaring mee. De lastechniek 
op zich was oud genoeg. Zachte 
metalen als goud, zilver en koper 
werden al in de oudheid door 
verhitting en toevoeging van 
materiaal met elkaar verbonden. In de 
19de eeuw nam de kennis van 
metalen toe en daarnaast vonden 
experimenten plaats om metaal door 
toepassing van elektriciteit of 
brandbare gassen te laten smelten.  
Beide processen leidden tot het in het 
begin van de 20ste eeuw ter 
beschikking komen van de eerste 
bruikbare lasapparatuur. Het ging 
hierbij om autogeen lassen door 
middel van de verbranding van een 
mengsel van acetyleen en zuurstof en 
het zogeheten elektrisch booglassen. 
De eerste soort las, waarbij de hoge 
temperatuur van de vlam de te 
verbinden delen vloeibaar maakt, 
waarna een lasstaafje voor de 
verbinding zorgt, gebruikten de 

werven vooral bij reparaties en 
klusjes.  
 
Elektrisch lassen verliep als volgt. 
Zowel de lasstaaf als het te lassen 
onderdeel zijn verbonden met een 
stroombron. Wanneer de lasser de 
twee met elkaar verbindt, sluit de 
stroomkring. Door de lasstaaf enkele 
millimeters terug te trekken, ontstaat 
een vlamboog met een temperatuur 
van ca. 3700 gr. Hierdoor smelt het 
metaal aan de beide uiteinden van de 
boog. Van de lasstaaf druppelt 
gesmolten ijzer op de te maken 
verbinding. Door de staaf te 
verplaatsen kunnen de twee delen via 
een las met elkaar worden verbonden.  
Elektrisch lassen verwierf zich - mede 
door voortdurende verbeteringen - 
een plaats bij de scheepsbouw. 
Voordelen van gelaste in plaats van 
geklonken verbindingen zijn een 
belangrijke gewichtbesparing, sneller 
en dus goedkoper werken en minder 
waterweerstand door een betere 
stroomlijn. Maar lassen heeft ook 
nadelen. Bij zowel autogeen als 
elektrisch lassen ontstaan door de 
hoge temperaturen spanningen in het 
metaal, die later kunnen leiden tot 
breuken en vervormingen. Bij 
elektrisch lassen bestond aanvankelijk 
geen goede kwaliteitscontrole. De 
werven trachtten dit te verhelpen door 
de beste lassers in te zetten. maar dit 
leverde geen absolute garantie. 
Röntgendoorlichting, waarmee in de 
jaren dertig werd begonnen, was erg 
duur.  
Vanaf ongeveer 1915 experimenteer-
den werven in diverse landen met 
gelaste kleine schepen, zoals sleep-
boten. In 1918 stelde Lloyd's Register 
de eerste regels op voor reparaties 
van schepen door elektrisch lassen. 
Van meer belang was het toepassen 
van de lastechniek door de Duitse 
marine bij de bouw van de 
'vestzakslagschepen', die volgens de 
bepalingen van de Vrede van 
Versailles niet groter mochten zijn dan 
10.000 ton. Door te lassen konden de 
Duitsers veel gewicht besparen en dus 
als het ware meer schip in de 10.000 
ton krijgen.  

 

De Duitse werkwijze trok de aandacht, 
maar vond weinig navolging. Gelaste 
schepen waren onbetrouwbaar, zo 
luidde de mening in scheepvaart-
kringen. In Groot-Brittannië werden 
twee geheel of grotendeels gelaste 
schepen gebouwd. Een klein 
vrachtschip gebouwd in 1920 had 
goed voldaan, maar een ander schip 
wat groter uit 1937, was op zijn 
eerste reis verdwenen. Mogelijk op 
een ijsberg gevaren, luidde het oor-
deel van een onderzoekscommissie, 
maar velen meenden dat het de 
gelaste constructie was die had 
gefaald. In de Verenigde Staten was 
vanaf 1940 door een gebrek aan        Poster ‘Rosie the Riveter’ 



klinkers vrij veel gelast, maar ook hier 
bestonden twijfels. Veel deskundigen 
meenden dat de lastechniek nog 
onvoldoende zekerheid bood om 
geheel op te vertrouwen. De Liberty-
schepen vormden als het ware de 
doorbraak voor het lassen in de 
scheepsbouw. Maar het was een 
doorbraak die verre van probleemloos 
verliep.  
Vooropgesteld moet worden dat het 
overgrote deel van de Liberty's 
voldeed aan het doel waarvoor ze 
waren gebouwd: het vervoer van 
goederen en mensen naar 
oorlogsgebieden.  
Maar bij een aantal schepen deden 
zich in ernst variërende gebreken 
voor. Zo'n tien schepen braken door 
rnidden en bij anderen scheurden de 
huidplaten of het dek.  
Drie weken nadat de Liberty-tanker 
Esso Manhattan in april 1943 voor de 
oostkust in kalme zee in twee stukken 
was gebroken, stelde de Amerikaanse 
minister van Marine een commissie in 
om de problemen bij gelaste schepen 
te onderzoeken. De commissie 
maakte bij meer dan 5000 schepen 
een uitvoerige inventarisatie van 
breuken en scheuren en de 
omstandigheden waaronder die zich 
hadden voorgedaan. Het eindrapport 
werd in 1946 gepubliceerd. Maar in 
een tussenrapport adviseerde de 
commissie in het voorjaar van 1944 
om geklonken 'crack arrestors' op 
gelaste schepen aan te brengen.  
Deze maatregel bleek effectief. 
Gelaste schepen vormden als het ware 
een metaalconstructie. Bij geklonken 
schepen liepen scheuren door de 
elkaar overlappende plaatconstructie 
niet door in een andere plaat. De 
horizontaal aangebracht dubbel en 
midscheeps driedubbel geklonken 
stalen balken hadden een zelfde 
effect. Zij verhinderden dat scheuren 
in de huidplaten doorliepen in de 
dekplaten en vice versa. De arrestors 
verminderden het aantal gevallen van 
scheur- en breukvorming van 140 in 
maart 1944 tot minder dan 20 in 
januari 1946. Het aanbrengen van de 
balken in al varende schepen kostte 
de reusachtige som van omgerekend 
naar de huidige geldswaarde zo'n 1 
miljard dollar. Maar deze investering 
was ook nodig, omdat onder zeelieden 
grote ongerustheid was ontstaan over 
de ongelukken, waarover overigens 
sterk overdreven verhalen de ronde 
deden.  
Een andere tussentijds voorgestelde 
maatregel betrof de vervanging van 
vierkante luikhoofden door ronde, 
omdat was gebleken dat juist op de 
hoeken van de vierkante luiken 
scheuren optraden. Van groot belang   
was een order om niet met 'crack 
arrestors' versterkte Liberty-schepen 
van 'koude routes', zoals naar het 
Russische Moermansk, weg te houden 

Bij een aantal schepen hadden zich bij 
lage temperaturen zogeheten 'brosse 
breuken' voorgedaan, waarbij metaal 
versplinterde alsof het glas was.  

   Vanaf 1944, toen duidelijk was dat de 
grootse problemen voor wat betreft 
het zeetransport waren overwonnen, 
schakelden Amerikaanse werven 
gedeeltelijk over op de bouw van 

Victory-schepen. Het waren eigenlijk 
verbeterde Liberty-schepen, wat 
robuuster, van een wat groter 
tonnage (7600) en uitgerust met 
dieselmotoren, die ze een wat grotere 
snelheid gaven van respectievelijk 15 
en 17 knopen. Daarmee zouden ze bij 
de invasie van Japan, waarvoor ze in 
de eerste plaats waren bedoeld, een 
minder gemakkelijke prooi worden 
van onderzeeboten. Daarnaast waren 
de Victory's zo modern dat ze na de 
oorlog naar verwachting konden con-
curreren met nieuw gebouwde 
schepen. Er werden vooral in 1945 
ruim 530 schepen van dit type 
gebouwd.  

Uit het eindrapport bleek overigens 
dat niet de gelaste verbindingen, 
maar vooral de gebruikte soort staal 
de belangrijkste oorzaak van scheuren 
en breuken in de onderzochte schepen 
was. Verder speelden ook lasfouten en 
de onervarenheid van de via stoom-
cursussen opgeleide Amerikaanse 
bemanningen een rol. Het bleek 
namelijk dat Liberty-schepen die 
waren overgedragen aan landen die 
ervaren bemanningen konden 
inzetten, zoals Noorwegen, veel 
minder last hadden ernstige scheuren.   
Internationaal vervolgonderzoek in de 
jaren vijftig wees uit dat lage 
omgevingstemperaturen, de aard van 
de belasting, onvolkomenheden in het 
staal en lasfouten de voornaamste 
oorzaken waren van de problemen 
met breuken en scheuren.  

Nederland en de Liberty's 
en Victory's  

In overleg met de classificatiebureaus 
werden in 1960 regels opgesteld over 
het verplichte gebruik van vijf hoog-
waardige staal soorten de 'grades A 
tot en met E' in alle schepen. Deze vijf 
grades kwamen in de plaats van de 
voordien gebruikte ruim twintig 
aanduidingen van staalsoorten.  
Bij kleinere schepen konden de 
werven de soorten A en B gebruiken. 
Voor schepen langer dan 200 m. en 
wanneer de voorgeschreven platen 
van de hoofddelen van het schip een 
bepaalde dikte overschreden,moesten 
zij 'grade C of D' toepassen. 
Bovendien moesten dan een of 
meerdere klinkverbindingen in de 
lengterichting over het midden-
gedeelte van het schip worden aan-
gebracht. In plaats daarvan konden 
ook stroken van het speciale en dure 
'grade E-staal' worden gebruikt.  

Een kleine dertig Liberty-schepen 
zouden tijdens en na de oorlog in 
dienst van Nederlandse rederijen 
komen. Twee hiervan kon de 
Nederlandse regering via een lend-
lease overeenkomst op afbetaling van 
de Verenigde Staten kopen. Van de 
Victory's zouden er 39 in Nederlands 
bezit komen. Drie ervan, de Groote 
Beer, de Waterman en de Zuiderkruis 
gingen in dienst van de staat varen. 
Eerst als troepentransportschip (1600 
pas.) voor Nederlands-indië. Na de 
Indonesische onafhankelijkheid brach-
ten ze repatrianten naar Nederland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook zonder de Liberty-schepen zou de 
lastechniek in de scheepsbouw zijn 
ingevoerd. Het staat echter vast dat 
dit waarschijnlijk veel meer tijd had 
gekost. Door de grote ervaring die 
werven opdeden bij de bouw van de 
'emergency' schepen kon de 
ontwikkeling veel sneller verlopen.  
De lastechniek speelde ook een 
hoofdrol bij de sectiebouw, die op 
grote schaal bij de Liberty-schepen 
werd toegepast. Zoals beschreven 
waren op de werven speciale 
voorzieningen voor sectiebouw en 
zware kranen om geprefabriceerde 
scheepsdelen op hun plaats te tillen 
zoals de voor- en achtersteven, brug- 
en dekhuizen, masten, dubbele 
bodems en geschutsplatforms. Ook 
deze techniek zou na 1945 blijvend in 
de scheepsbouw worden toegepast.  

Na een grondige verbouwing in 1951 
en 1952 zette de staat de schepen in 
voor het vervoer van emigranten (850 
pas.) naar Australië, Canada en Zuid-
Afrika. Vanaf 1962 waren de 
Waterman en de Groote Beer te huur 
voor vakantiereizen en dergelijke. In 
dat verband maakte het laatste schip 
in 1963 een reis met Feijenoord-
supporters naar de Europa Cupfinale 
in Lissabon. De Zuiderkruis kreeg als 
logementschip van de marine een 
ligplaats in Den Helder. De drie 
schepen werden in 1969 voor de sloop 
verkocht.  Sloop was tenslotte het lot 
van de meeste Liberty-schepen. Over 
het algemeen gingen zij echter heel 
wat langer mee dan de geallieerde 
autoriteiten hadden verwacht. In 1970 
voeren er nog 170 rond, meestal als 
wildevaart schepen en soms 
ingrijpend verbouwd. In 2001 zouden 
nog vijf T 2 Liberty-tankers actief zijn, 
plus natuurlijk de Jeremiah O'Brien en 
de John Brown.  

De Groote Beer 

Ir. H. Schippers  
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