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Gegeven de immense gevaren die men ter zee liep, achten wij dit een
laag percentage.

*

De Duitse U'-Boote hebben hun grootste successenbehaald in de periode tot
aan de tweede helft van '43; de Geallieerden hadden toen zo effectieve
bestrijdingsmiddelen ontwikkeld (ze beschikten over een beter type radar,
ze hadden voldoende escorteurs, ze konden de convooien in de lucht
beschermen door ze vliegtuigen mee te geven") dat steeds meer Ui-Boote
tot zinken werden gebracht en de verliezen aan koopvaardijschepen be-
langrijk daalden. Voordien waren de verliezen hoog geweest, vooral in
'41, '42 en de eerste maanden van '43. In de periode mei-december '40
waren minder schepen verloren gegaan - toch was dat in tweeërlei opzicht
misschien wel de moeilijkste periode voor de Nederlandse koopvaardij:
men was voor het eerst blootgesteld aan het volle geweld van de Duitse
oorlogvoering en men had aan boord van de meeste schepen niets waarmee
men zich kon verdedigen.
Onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog waren deEngelsen begonnen

hun koopvaardijschepen in staat van verdediging te brengen. Daar was
veel voor nodig. Tegen het gevaar van de Duitse magnetische mijnen
moest op een der bovenste dekken zo dicht mogelijk bij de scheepshuid
een kabel gelegd worden die onder spanning stond zodat de magnetische
aantrekkingskracht van de metalen romp opgeheven werd, en tegen het
gevaar van niet-magnetische, drijvende mijnen had men behoefte aan een
paravane: een torpedo-achtige drijver die de kabel waarmee de mijn
verankerd was, doorsneed." Om aanvallen door vijandelijke vliegtuigen
te bemoeilijken was luchtafweergeschut nodig (er werden ook wel machine-
geweren geïnstalleerd maar die waren natuurlijk minder effectief); naast
dat luchtafweergeschut kreeg men later wel raketten aan boord die een
kabel de lucht in schotenwelke aan een parachute bleef hangen (depropellers
van het aanvallendevliegtuig konden daarin verstrikt raken) ; ter verdediging
tegen onderzeeboten had men behoefte aan een installatie om dieptebommen
af te werpen (en dus ook aan een asdic-apparaat om de onderzeeboot te
localiseren),voorts natuurlijk aan een kanon van voldoende kaliber, en een

1Bovendien hadden de Engelsen in die tijd opnieuw de geheime Duitse marinecode
gebroken zodat zij veelal wisten in welke gebieden de U'-Boote zich bevonden.
Dat hadden zij in '41 ook geweten maar gedurende het grootste dee! van '42 had
die kennis door wijzigingen in de Duitse code ontbroken. 2 De mijn kwam dan
boven water en kon vervolgens onschadelijk gemaakt worden.


