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Voorwoord 

 

De langstdurende strijd van de Tweede Wereldoorlog vond niet plaats op het land maar in de 

Atlantische Oceaan. Vanaf de dag dat Frankrijk en Engeland de oorlog aan Duitsland 

verklaarden, tot en met de dag dat Duitsland zich overgaf, aasden de Duitse U-boten daar op 

de Geallieerde scheepvaart. In dezelfde periode vond vanaf 1941 een soortgelijke strijd 

plaats in de Pacifische Oceaan, hier tussen de Amerikaanse onderzeeboten en de Japanse 

scheepvaart. Ik heb altijd een fascinatie gehad voor het onderzeebootoptreden tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, het schrijven van deze scriptie bood mij de mooie gelegenheid hier 

dieper op in te gaan. 

 Deze scriptie is geschreven in het kader mijn afstuderen aan de Faculteit Militaire 

Wetenschappen en de bachelor-studie krijgswetenschappen die ik de afgelopen jaren aan 

de Nederlandse Defensie Academie heb gevolgd. Al vrij vroeg raakte ik gefascineerd voor de 

onderzeedienst en besloot ik dat ik voor het schrijven van mijn scriptie ook een onderwerp 

zou kiezen dat hieraan verwant was. Het heeft echter even geduurd voordat ik precies wist 

wat ik wilde en ik op mijn huidige onderwerp uitkwam. Dit neemt niet weg dat ik met zeer 

veel interesse en toewijding aan mijn onderzoek ben bezig geweest om uiteindelijk tot deze 

scriptie te komen. 

 Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn dank uit te spreken voor 

de begeleiding die dr. Baudet mij heeft geboden tijdens het schrijven van mijn scriptie. 

Daarnaast wil ik ook mijn tweede begeleider, Kolonel Woudstra, bedanken voor de 

verbeterpunten die hij tijdens mijn schrijfproces heeft aangedragen. Hun kritische blik heeft 

tot een beter eindproduct geleid.  

 

 

Wormerveer, maart 2013 

 

 

Luitenant ter zee der derde klasse C.A. Beumer 
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Samenvatting 

 

Zowel de Atlantische Oceaan als de Pacific vormde gedurende de Tweede Wereldoorlog het 

theater voor een onbeperkte onderzeebootoorlog. In de Atlantische Oceaan waren het de 

Duitse U-boten die wateren onveilig maakten voor de Geallieerde scheepvaart. Aan de 

andere kant van de wereld was het de Japanse scheepvaart die dit probleem ondervond 

door de inzet van de Amerikaanse Silent Service. In deze scriptie worden beide 

onderzeebootcampagnes op drie niveaus geanalyseerd en vergeleken. Op het strategische 

niveau kijk ik naar de inbedding van het onderzeebootwapen in de algehele (maritieme) 

strategie van beide landen, daarnaast kijk ik naar het materieel en de manschappen en tot 

slot naar de daadwerkelijke inzet van de Duitse U-boten in de Atlantische Oceaan en de 

Amerikaanse onderzeeboten in de Pacific. 

 

Waar de Amerikanen al aan het begin van de twintigste eeuw concludeerden dat een oorlog 

met Japan tot de mogelijkheden behoorde en lange tijd hun maritieme strategie daarop 

konden inrichten, kwamen de Duitsers pas laat tot die conclusie met betrekking tot het Britse 

keizerrijk. Toen de oorlog uitbrak was de Duitse Kriegsmarine daarom niet voorbereid op een 

strijd met de Britten op het maritieme domein. De U-bootvloot, die in 1935 was heropgericht 

nadat deze na de Eerste Wereldoorlog onder de voorwaarden van het verdrag van Versailles 

was opgeheven, was ook nog te klein om direct de strijd met de Britse koopvaardijvloot aan 

te gaan zoals Dönitz, de commandant van de Duitse U-boten, deze voor ogen had. De 

Amerikanen hadden met Plan Orange een strategie opgesteld die het uiteindelijke verloop 

van de strijd in de Pacific vrij nauwkeurig omschreef. Hoewel de voornaamste rol binnen de 

Amerikaanse maritieme strategie nog steeds was weggelegd voor het oppervlakteschip 

zagen de Amerikanen wel een belangrijke rol weggelegd voor het onderzeebootwapen bij de 

blokkade van het Japan. De Amerikanen waren hierdoor beter voorbereid op een strijd op 

het maritieme domein tegen Japan dan de Duitsers dat waren voor een maritieme oorlog met 

de Britten. 

 

De Amerikanen hadden al snel na de Eerste Wereldoorlog een eenduidige visie op het 

onderzeebootwapen en begonnen al aan het begin van de jaren twintig met de ontwikkeling 

van de fleet submarine. De Duitsers konden pas na de heroprichting van de U-bootvloot 

weer beginnen met de productie van U-boten. In de tussentijd hadden ze echter via 

verschillende kanalen hun kennis over het onderzeebootwapen en de constructie daarvan in 

stand gehouden, hierdoor konden ze in 1935 direct beginnen met de productie en 

bemanning van nieuwe U-boten. Er was echter onenigheid tussen Dönitz en de Duitse 



7 

 

marine top over het type U-boot waar de nadruk bij de productie op moest liggen. Hierdoor 

werd de productie van U-boten in aanloop naar de oorlog geremd. Toen de oorlog eenmaal 

begonnen was begon de U-bootproductie wel toe te nemen. De Duitsers hielden echter te 

lang vast aan de massaproductie van de Type VIIC en Type IX U-boten waardoor ze een 

technologische achterstand kregen ten opzichte van de Geallieerden en hun 

onderzeebootbestrijdingscapaciteit. In tegenstelling tot de Duitsers hadden de Amerikanen in 

de Pacific met Japan geen tegenstander tegenover zich die een goede 

onderzeebootbestrijdingscapaciteit en konvooisysteem ontwikkelde. De Amerikaanse 

onderzeedienst liep hierdoor niet tegen een op technologisch gebied superieure 

tegenstander aan. 

 

De Amerikanen hadden voorafgaand aan de oorlog altijd hun onderzeeboten opgewerkt in 

lijn met de slagvlootdoctrine. Ze waren hierdoor niet voorbereid op een onbeperkte 

onderzeebootoorlog tegen de Japanse scheepvaart. De Duitsers daarentegen hadden al 

vanaf de heroprichting getraind met het aanvallen van koopvaardijschepen. Zij waren 

daarom beter voorbereid dan de Amerikanen en boekten in de eerste helft van de oorlog 

veel successen tegen de Geallieerden die aanvankelijk geen antwoord hadden op de manier 

waarop de Duitsers het onderzeebootwapen ontplooiden. De Amerikaanse 

onderzeebootcampagne tegen de Japanse scheepvaart kwam langzamer op gang. Toch 

was er gedurende de eerste periode geen sprake van dat de Amerikaanse onderzeeboten in 

het nadeel waren, ook toen al lag het aantal tonnages Japanse scheepsvracht dat tot zinken 

werd gebracht hoger dan wat de Japanners produceerden.  

 

Uiteindelijk bleek Japan niet in staat een goed antwoord te ontwikkelen op de Amerikaanse 

onderzeebootblokkade in de Pacific terwijl de Geallieerden daar na verloop van tijd wel in 

slaagden in de Atlantische Oceaan. Hoewel het Duitse U-bootpersoneel aanvankelijk beter 

voorbereid was op het voeren van een onbeperkte onderzeebootoorlog tegen de 

Geallieerden dan de Amerikanen dat waren op een soortgelijke strijd tegen de Japanse 

scheepvaart, wisten ze de strijd op de Atlantische Oceaan niet in hun voordeel te beslissen. 

Gekeken naar het strategische niveau valt echter op dat de Amerikanen beter waren 

voorbereid voor een strijd op het maritieme domein met Japan dan de Duitsers dat waren 

voor een strijd met de Britten. Daardoor hebben de Amerikanen minder foutieve 

inschattingen gemaakt dan de Duitsers, die toelieten dat de Geallieerden een voorsprong op  

bouwden die voor de Duitsers onoverkoombaar bleek gedurende het verdere verloop van de 

oorlog. 
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Summary 

 

Both the Atlantic and the Pacific became the theatre for an unrestricted submarine war 

during World War II. In the Atlantic the German U-boats roamed and deprived Allied Shipping 

of a safe voyage. On the other side of the world the Japanese shipping experienced the 

same fate due to the efforts of the American Silent Service in the Pacific. In this thesis, both 

submarine campaigns are analysed and compared at three different levels; the embedding of 

the submarines in the overall (maritime) strategy, the men and material available to the 

German and U.S. submarine services, and the operational deployment of the submarines 

during World War II.   

 

The United States already made the assessment of Japan as a likely opponent for a future 

war at the start of the twentieth century and were able to form their maritime strategy to 

counter such a threat. The Germans, however, were slow to reach the same conclusion 

regarding the British Empire and were unprepared for a maritime war with the British navy.  

The U-boat arm, which was re-established in 1935 after years of absence under the 

regulations of the Treaty of Versailles, was still too small to fight the British commerce 

shipping the way Dönitz, the commander of the U-boat arm, wanted to. Within the American 

maritime strategy regarding Japan, formulated in Plan Orange, the surface ships still held the 

primary role. However, the plan also foresaw an important part for the Silent Service by 

imposing a blockade on Japan. Because of this, the United States were better prepared for a 

war against the Japanese, than the Germans for a war against the British.  

 

Already at the start of 1920, the United States had an unambiguous idea of what their 

submarines should be capable of and started with the development of the fleet submarine. 

The Germans had to wait with rebuilding their U-boat arm until 1935 but in the meanwhile 

they had ensured the knowledge regarding U-boats did not disappear. Because of this, they 

were able to start building and manning U-boats right after the re-establishment of the U-boat 

arm. However, during the pre-war period there were some discords between Dönitz and the 

German naval command which retarded the U-boat production. After the war started, the 

Germans did manage to produce a lot of U-boats. However, they stuck too long to the 

production of Type VIIC and IX boats which resulted in a technological set-back compared to 

the Allied antisubmarine capacities. Contrary to the Germans, the United States did not face 

an opponent in the Pacific that developed effective antisubmarine capacities and convoy 

system. Japan never became a technologically superior adversary for the Silent Service in 

the Pacific Theatre. 
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Whereas the United States were ill prepared to engage in an unrestricted submarine war 

against the Japanese shipping because they had trained their submarine force in line with 

their battlefleet doctrine, the German U-boat arm had prepared for a war against merchant 

shipping ever since it was re-established. Their pre-war preparation was superior to that of 

the Silent Service and during the first half of the war they scored successes against the 

Allies, who at that point didn’t know how to counter the German U-boat strategies. The 

American submarine campaign in the Pacific got off to a slow start but by no means did the 

U.S. submarines experience a disadvantage in that theatre. Even from the early start, the 

amount of Japanese shipping sunk was higher than the Japanese produced. 

 

In the end, Japan was unable to counter the efforts of the Silent Service in the Pacific whilst 

the Allies were able to gain the upper hand in the battle of the Atlantic against the U-boats. 

Though the U-boat arm was better prepared to wage an unrestricted submarine war against 

Allied shipping than the American Silent Service was to face the Japanese shipping, they 

failed to bring the Allies to their knees. On the strategic level, the United States were better 

prepared for a maritime war against Japan than the Germans against the British. Because of 

this the Americans did not make as many misjudgements as the Germans, who allowed the 

Allies to gain an advantage over their U-boats which proved insurmountable during the last 

years of the war. 
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1 Inleiding 

 

Op 3 september 1939, de dag waarop Engeland de oorlog aan Duitsland verklaarde, 

torpedeerde de Duitse Luitenant-ter-Zee Lemp met zijn U-30 het Amerikaanse 

passagierschip Athenia.1 Deze aanval bleek achteraf het gevolg te zijn van een foutieve 

inschatting door de Duitse commandant maar betekende wel de start van de ‘slag om de 

Atlantische Oceaan’, een strijd die tot het einde van de Tweede Wereldoorlog zou voortduren 

en waarbij de Duitse U-boot een sleutelrol vervulde als het ultieme wapen tegen de 

Geallieerde vloot.  

Vanaf de eerste dag van de oorlog tot aan de uiteindelijke capitulatie van Duitsland in 

1945 zijn de U-boten actief geweest in de Atlantische Oceaan. Gedurende de oorlog 

produceerden de Duitsers meer dan duizend U-boten die gezamenlijk verantwoordelijk 

waren voor de vernietiging van ruim 2600 koopvaardijschepen en 175 Geallieerde 

marinevaartuigen.2  

Aan de andere kant van de wereld, in de Pacifische Oceaan, waren het Amerikaanse 

onderzeeboten die de wateren onveilig maakten voor de Japanse scheepvaart. Uiteindelijk 

zijn er meer dan 4.000 Japanse schepen aangevallen door Amerikaanse onderzeeboten. Het 

aandeel van de onderzeeboten in de strijd tegen de Japanners was daarmee zeer groot. 

Ruim 60% van alle Japanse Gross-tonnage die door de Amerikaanse oorlogsmachine is 

vernietigd kwam op rekening van de Amerikaanse onderzeeboten.3 

 

De inzet van onderzeeboten tegen de Geallieerde scheepvaart in de Atlantische Oceaan en 

tegen de Japanse scheepvaart in de Pacific had als voornaamste doel de economie van de 

tegenstander te ontwrichten door scheepvaart op de aanvoerlijnen aan te grijpen. Het 

optreden in dat kader door de Duitse en Amerikaanse onderzeeboten lijkt vergelijkbaar. Het 

gaat immers om de inzet van vergelijkbare middelen; onderzeeboten, met een vergelijkbaar 

doel; de koopvaardijvloot en oorlogsschepen van de tegenstander aangrijpen om op die 

manier zijn voortzettingsvermogen aan te tasten. Daarnaast vonden de 

onderzeebootoperaties van zowel de Duitsers als de Amerikanen plaats in dezelfde 

tijdspanne, namelijk de Tweede Wereldoorlog.   

 Waar het de Duitsers uiteindelijk niet is gelukt om met hun onderzeebootcampagne 

de aanvoerlijnen van de Geallieerden voldoende af te knijpen om de oorlog in hun voordeel 

te doen kantelen was de Amerikaanse Silent Service, zoals de Amerikaanse onderzeedienst 

                                                           
1
 Mason, D. (1995). Duikbootoorlog. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. p.24 

2
 Idem. p.158 

3
 Dunningan, J. F., & Nofi, A. A. (1998). The Pacific War Encyclopedia; Volume 2: M-Z. New York: 

Facts On File, Inc. p.557 
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in de literatuur wordt genoemd, daarin tegen Japan wel succesvol. Door beide 

onderzeebootcampagnes met elkaar te vergelijken en overeenkomsten en verschillen tussen 

beide cases te analyseren hoop ik te verklaren hoe dit komt.  

 

Ik gebruik in mijn scriptie uitsluitend de term ‘onderzeeboot’ om de Duitse en Amerikaanse 

platformen te omschrijven. Het is echter wel noodzakelijk om te vermelden dat veel van de 

Duitse- en alle Amerikaanse onderzeeboten, die voorafgaand aan- en gedurende de Tweede 

Wereldoorlog werden ingezet, in de Nederlandse terminologie feitelijk duikboten waren. Het 

verschil tussen een duikboot en een onderzeeboot is dat een duikboot op het wateroppervlak 

opereert en pas onder water duikt op het moment dat een aanval moet worden uitgevoerd of 

voor andere redenen, zoals het vluchten voor een tegenstander. Een onderzeeboot 

daarentegen opereert in principe altijd onder het wateroppervlak en komt alleen boven water 

indien dit noodzakelijk is. Gedurende de oorlog werden er wél onderzeeboten ontwikkeld 

door de Duitsers, de Type XXI en XXIII. Daarnaast wordt er in de literatuur over het 

algemeen geen onderscheid gemaakt en de term ‘submarine’ gebruikt om alle platformen 

aan te duiden. Ik heb er daarom voor gekozen om in deze scriptie uitsluitend over 

‘onderzeeboten’ te spreken. 

 

 

1.1 Historiografische inbedding 

 

Het Britse Central Office of Information (1946) schrijft na de Tweede Wereldoorlog al dat er 

weinig twijfel over bestaat dat de Duitse U-boot een serieuze bedreiging voor het 

voortzettingsvermogen van de Geallieerden vormde en, indien de oorlog langer had 

voortgeduurd, uiteindelijk had kunnen leiden tot een nederlaag voor de Geallieerden.4 Deze 

mening wordt gedeeld door Winston Churchill, hij schreef: “the only thing that ever really 

frightened me during the war was the U-boat peril”.5  

Ook in de ruim 70 jaar die verstreken zijn sinds het einde van de Tweede 

Wereldoorlog is er zeer veel gepubliceerd over het onderzeebootoptreden van de Duitsers in 

de Atlantische Oceaan. De visie van Churchill wordt hierin door velen gedeeld, onder andere 

door Edwards (1996), Millner (1990) en Mason (1995). Clay Blair (1996) daarentegen 

bekritiseert deze opvatting en stelt dat de dreiging die van de U-boten uit ging minder groot is 

dan men over het algemeen beweert. ‘The Battle of the Atlantic’ bleek uiteindelijk een van de 

                                                           
4
  Central Office Of Information. (1946). The Battle of the Atlantic. United Kingdom: Central Office Of 

Information. p.5 
5
 Sheffield, G. (2011, maart 30). The Battle of the Atlantic: The U-boat peril. Opgeroepen op december 

8, 2012, van www.bcc.co.uk: http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/battle_atlantic_01.shtml 
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meest beslissende strijdtonelen gedurende de Tweede Wereldoorlog. De rol van de U-boot 

in deze strijd als meest voorname wapen van de Duitsers is hierin onmiskenbaar groot.6  

 

Het onderzeebootoptreden van de Amerikanen aan de andere kant van de wereld, gericht 

tegen de Japanse scheepvaart, is in vergelijking tot de Duitse onderzeebootoperaties in de 

Atlantische Oceaan een stuk minder uitgebreid beschreven.7 Toch is ook over deze case 

meer dan genoeg gepubliceerd om tot de in mijn scriptie beoogde analyse te komen. Clay 

Blair (1975) geeft in zijn boek ‘Silent Victory; the U.S. Submarine War Against Japan’ een 

uitgebreide beschrijving van de opkomst van de Amerikaanse onderzeeboot tot en met het 

einde van de oorlog. Daarnaast maak ik onder meer gebruik van werk door W.J. Holmes, 

Charles Lockwood, Peter Padfield en J.F. Dunningan & A.A. Nofi.  

In de strijd in de Pacific tussen Amerika en Japan wordt de Amerikaanse 

onderzeeboot al snel na de oorlog erkend als een van de doorslaggevende 

wapensystemen.8 Ook verder na de oorlog wordt deze mening over het belang van het 

Amerikaanse onderzeebootwapen in de Pacific gedragen. Clay Blair schrijft in 1975 dat de 

oorlog in de Pacific waarschijnlijk korter had geduurd als de Amerikanen direct vanaf het 

begin over goed werkende Torpedo’s hadden beschikt.9  

 

Hoewel over beide cases veel is gepubliceerd ben ik tot dusver nog geen vergelijkbaar 

onderzoek tegen gekomen. Op dit gebied lijkt er dus een lacune in het onderzoek naar 

onderzeebootoptreden in de Tweede Wereldoorlog te bestaan. Het enige boek dat ik in mijn 

literatuuronderzoek ben tegengekomen waarin zowel de Duitse als de Amerikaanse 

onderzeebootcampagnes wordt beschreven is dat van Peter Padfield (1995) die een analyse 

geeft van alle vooraanstaande onderzeebootcampagnes uit de Tweede Wereldoorlog.  

 

 

1.2 Doelstelling/relevantie 

 

Door het onderzeebootoptreden gericht tegen scheepvaart van de Amerikanen in de Pacific 

en de Duitsers in de Atlantische Oceaan te analyseren wil ik inzicht verschaffen in dit aspect 

van het onderzeebootoptreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik hoop tot een bredere 

analyse en meer verdieping in het onderwerp te komen door van twee cases gebruik te 

                                                           
6
 Milner, M. (1990). The Battle of the Atlantic. Journal of Strategic Studies nr. 1, 45-66. p.45 

7
 Dunningan, J. F., & Nofi, A. A. (1998). The Pacific War Encyclopedia; Volume 2: M-Z. New York: 

Facts On File, Inc. p.555 
8
 Morison, S. E. (1949). History of United States Naval Operations in World War II part IV: Coral Sea, 

Midway and Submarine Actions. Boston: Little, Brown and Company. p.188  
9
 Blair, C. (1975). Silent Victory: The U.S. Submarine War Against Japan. New York: J.b. Lippincott 

Company. p.20 
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maken in plaats van één. Daarnaast beoog ik met mijn onderzoek te verklaren waarom de 

Amerikanen wel succesvol waren in de Pacific terwijl de Duitsers uiteindelijk niet succesvol 

waren in de Atlantische Oceaan. Een bijeffect van dit onderzoek is dat ik inzicht verwerf in de 

vergelijkbaarheid van historische cases die op het oog veel op elkaar lijken. 

 

 

1.3 Hoofdvraag en deelvragen 

 

Om mijn doelstelling te realiseren zal de volgende vraag in mijn scriptie centraal staan: ‘Wat 

zijn de verschillen tussen het onderzeebootoptreden van de Duitsers in de Atlantische 

Oceaan en de Amerikanen in de Pacific gedurende de Tweede Wereldoorlog, en in welke 

mate hebben deze bijgedragen aan het verschil in uitkomst in beide theaters?’ Ik richt mij in 

mijn onderzoek op het onderzeebootoptreden gericht tegen de scheepvaart. Andere 

aspecten van het onderzeebootoptreden in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld 

verkenningen door Amerikaanse onderzeeboten voorafgaand aan een amfibische landing en 

de rol van onderzeeboten bij zeeslagen zoals the Battle of Midway, laat ik buiten 

beschouwing om te voorkomen dat het onderzoek te breed wordt. 

 

Om mijn centrale vraag te kunnen beantwoorden zal ik het onderzeebootoptreden langs 

verschillende niveaus van militair optreden analyseren. Te weten: het (militair-)strategische 

niveau, het technische/tactische niveau en het operationele niveau.10 Dit leidt tot de volgende 

deelvragen:  

 

- Wat was de rol van het onderzeebootoptreden van respectievelijk de Duitsers en de 

Amerikanen in hun algehele (maritieme) strategie? 

- Welke middelen hadden de Duitsers en de Amerikanen tot hun beschikking? 

- Hoe werd het onderzeebootwapen door de Duitsers in de Atlantische Oceaan en de 

Amerikanen in de Pacific ingezet tegen de vloot van de tegenstander? 

 

Ik heb ervoor gekozen om eerst te kijken naar hoe het onderzeebootwapen op het 

strategische niveau en welke middelen beide landen beschikbaar hadden op het 

technische/tactische niveau alvorens ik over ga op de analyse van de ontplooiing van het 

onderzeebootwapen op het operationele niveau. Ik ben tot deze volgorde gekomen omdat de 

manier waarop de Duitsers en de Amerikanen op het strategische niveau over het 

onderzeebootwapen dachten en de middelen die zij beschikbaar hadden bepalend zijn 
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geweest voor de manier waarop het onderzeebootwapen uiteindelijk door hen kon worden 

ingezet.  

Bij de analyse op het strategisch niveau gaat mijn aandacht uit naar de maritieme 

strategieën van de Duitsers en de Amerikanen, de (beoogde) operationele uitwerkingen van 

de inzet van de onderzeeboten tegen de scheepvaart en achterliggende filosofieën met 

betrekking tot de inzet van onderzeeboten. Ook zal ik hierbij ingaan op omstandigheden die 

bepalend zijn geweest voor de strategie, zoals de tegenstander. Bij mijn tweede deelvraag 

ga ik in op het type onderzeeboot, de aantallen, personeel en eventuele achterliggende 

oorzaken voor keuzes die gemaakt zijn. Tot slot zal ik bij van de methode van inzet het 

daadwerkelijke optreden van de Amerikaanse onderzeeboten in de Pacific en de Duitse 

onderzeeboten in de Atlantische Oceaan analyseren.  

 

 

1.4 Onderzoeksmethode 

 

Om de beide cases met elkaar te vergelijken beperk ik mij in deze scriptie tot een 

vergelijkend historisch literatuuronderzoek. Een andere manier om tot een analyse van het 

onderzeebootoptreden in de Tweede Wereldoorlog te komen zou zijn om dit aan de hand 

van logboeken, archieven en dergelijke te doen. Ik heb ervoor gekozen dat niet te doen 

omdat dit een zeer tijdrovende taak is die binnen het mij gegeven tijdsbestek niet uitvoerbaar 

is. Daarnaast wil ik met mijn onderzoek iets anders bereiken dan een weergave geven van 

de Duitse en/of Amerikaanse onderzeebootoperaties. Ik wil een vergelijking maken langs 

verschillende niveaus om inzicht te verschaffen in overeenkomsten en verschillen tussen 

beide cases. 

 

Op basis van de literatuur ga ik het onderzeebootoptreden van de Amerikanen in de Pacific 

en de Duitsers in de Atlantische Oceaan tegenover elkaar zetten. Zoals gezegd heb ik 

hiertoe deelvragen opgesteld die in lijn staan met het strategische, tactische/technische en 

operationele niveaus van militair optreden. Het politieke niveau laat ik zoveel mogelijk buiten 

beschouwing. 

Door mijn analyse langs deze verschillende niveaus te maken hoop ik de 

overeenkomsten en verschillen tussen beide cases inzichtelijk te maken. Overeenkomsten of 

verschillen op bijvoorbeeld het tactische niveau hoeven namelijk niet per sé implicaties te 

hebben op de andere niveaus en andersom. Een voorbeeld hiervan zijn de typen 

onderzeeboot die zijn gebruikt, de Amerikanen produceerden bijvoorbeeld gedurende de 

oorlog enkel “Fleet submarines”, een groot type onderzeeboot dat goed bewapend was en 
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relatief langdurig inzetbaar was.11 De Duitse onderzeebootvloot bestond daarentegen uit een 

zeer gevarieerd scala aan onderzeeboten met tonnages variërend van 234 ton tot 1.763 

ton.12 Dit is een verschil op het tactische/technische niveau, het betekent echter niet 

automatisch dat de manier van optreden of de rol van de onderzeeboot in de totale 

(maritieme) strategie ook anders was. 

 

Omdat ik onderzoek doe op basis van literatuur en niet op zoek ga naar bronnen in 

archieven ben ik afhankelijk van de manier waarop de auteurs van de boeken en stukken die 

ik gebruik de feiten uit het verleden geïnterpreteerd hebben. Dit betekent echter niet dat de 

informatie die ik gebruik onbetrouwbaar is. Ik neem aan dat de auteurs op wie ik mij in mijn 

scriptie baseer grondig onderzoek hebben gedaan en dat de gegevens die zij hebben 

opgenomen in de boeken kloppen. Waar mogelijk zal ik proberen om ten minste twee of 

meerdere boeken te raadplegen, op deze manier kan ik de validiteit van gegevens 

controleren.  

 Om tot een goed literatuuronderzoek te komen is het echter wel noodzakelijk dat ik bij 

de analyse rekening houd met de achtergrond van de literatuur. Het is van belang dat ik 

enige kennis neem van bijvoorbeeld de auteurs en de tijd waarin de stukken gepubliceerd 

zijn zodat ik de literatuur in de juiste context kan bekijken. Aan een boek of artikel dat in de 

jaren vlak na de oorlog is gepubliceerd zal mogelijk minder bronmateriaal ten grondslag 

hebben gelegen omdat er allicht minder voorhanden was dan in latere jaren.  

 

1.5  Hypothese 

 

Het is mogelijk om naar aanleiding van mijn eerste literatuuronderzoek een hypothese op te 

stellen die invulling geeft aan mijn centrale vraag. Wat de verschillen zijn tussen de beide 

cases zal blijken uit mijn onderzoek. Wel kan ik al enkele verschillen die ik denk tegen te 

komen toe lichten en een eerste uitspraak doen over de mate waarin de verschillen hebben 

bijgedragen aan het verschil in uitkomst in de Pacific en de Atlantische Oceaan.  

 

Als ik kijk naar het strategische niveau valt mij op dat de U-boot gedurende de oorlog een 

zeer prominente, en na verloop van tijd zelfs de voornaamste, rol binnen de Duitse maritieme 

strategie vervulde. Het doel van de strategie was om de aanvoerroute van de Geallieerden af 

te snijden zodat ze niet over genoeg middelen zouden beschikken om de oorlog voort te 
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kunnen zetten.13 In de Pacific gebruikte de Amerikanen de onderzeeboot ook voornamelijk 

om de Japanse scheepvaart aan te grijpen. Maar zagen dit niet als voornaamste onderdeel 

van de maritieme strategie in de strijd tegen Japan.  

Een ander verschil komt naar voren bij de analyse van de middelen. Zo hebben de 

Duitsers gedurende de oorlog meer dan 1100 U-Boten geproduceerd14 terwijl de Amerikanen 

voor de strijd in de Pacific ‘slechts’ een ruime 200 extra onderzeeboten produceerden.15 

Toch waren het uiteindelijk niet de Duitse onderzeeboten in de Atlantische Oceaan maar de 

Amerikaanse in de Pacific die na afloop van de oorlog de overwinning op de vijandelijke 

scheepvaart konden claimen. 

Hoewel ik nog veel meer verschillen verwacht aan te treffen tussen het Duitse en 

Amerikaanse onderzeebootoptreden denk ik niet dat deze verschillen de doorslaggevende 

factor waren voor het verschil in uitkomst tussen beide cases. Bij wijze van hypothese neem 

ik daarom de volgende stelling in: Verschillen in onderzeebootoptreden gericht tegen 

vijandelijke scheepvaart tussen de Amerikanen in de Pacific en de Duitsers in de Atlantische 

Oceaan zijn slechts in beperkte mate doorslaggevend in de verklaring van het Amerikaanse 

succes ten opzichte van het Duitse falen. Wanneer men het verschil in uitkomst tussen beide 

cases wil verklaren is het veel belangrijker om te kijken welke tegenstander de Duitsers en 

de Amerikanen tegenover zich hadden. De Duitse onderzeeboten namen het op tegen de 

Geallieerde scheepvaart, die in tegenstelling tot de Japanners al snel in konvooien gingen 

varen. Daarnaast waren de Geallieerden in staat om veel meer schepen te produceren dan 

de Japanners, die al snel niet meer op konden produceren tegen de verliezen die ze leden.  

 

 

1.6 Opzet 

 

De opzet van mijn scriptie staat in lijn met mijn deelvragen. In mijn tweede hoofdstuk 

‘Onderzeebootoptreden binnen de algehele strategie’ zal ik dan ook in gaan op de eerste 

deelvraag. In het derde hoofdstuk, ‘Middelen en manschappen’, zal ik vervolgens in gaan op 

de tweede deelvraag en een analyse geven van de gebruikte onderzeeboten, de 

bewapening en het personeel. Vervolgens zal ik in het vierde hoofdstuk ‘Wijze van optreden’ 

in lijn met mijn derde deelvraag de manier waarop de Duitsers en de Amerikanen de boten 

op het operationele niveau ontplooiden analyseren. Ik sluit mijn scriptie af met een conclusie 

waarin ik mijn hoofdvraag ‘Wat zijn de verschillen tussen het onderzeebootoptreden van de 

Duitsers in de Atlantische Oceaan en de Amerikanen in de Pacific gedurende de Tweede 
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Wereldoorlog, en in welke mate hebben deze bijgedragen aan het verschil in uitkomst in 

beide theaters?' zal beantwoorden. 

Ik heb ervoor gekozen om in ieder hoofdstuk eerst de Duitsers te analyseren. De 

hoofdreden hiervoor is dat de Duitse onderzeebootcampagne eerder van start ging dan de 

Amerikaanse. Daarnaast is het mogelijk dat de Amerikanen bepaalde aspecten van 

onderzeebootoptreden overgenomen hebben van de Duitsers. Dit leidt er toe dat de opzet 

van het tweede tot en met het vierde hoofdstuk grofweg hetzelfde is. De eerste paragraaf 

van elk hoofdstuk geeft een analyse van de Duitse kant, de tweede paragraaf geeft een 

analyse van de Amerikaanse kant en in de derde paragraaf zal ik beide kanten bij wijze van 

sub-conclusie met elkaar vergelijken. 
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2 Onderzeebootoptreden binnen de algehele strategie 

 

In dit hoofdstuk zal ik invulling geven aan de deelvraag ‘wat was de rol van het 

onderzeebootoptreden van respectievelijk de Duitsers en de Amerikanen in hun algehele 

(maritieme) strategie?’. Hiertoe zal ik in gaan op de maritieme strategieën van de Duitsers in 

de Atlantische Oceaan en de Amerikanen in de Pacifische Oceaan en de rol van het 

onderzeebootwapen gericht tegen de vijandelijke scheepvaart binnen deze strategieën. De 

achterliggende filosofieën die betrekking hadden op de inzet van de onderzeeboten in dit 

kader en de grondleggers daarvan aan zowel de Duitse als Amerikaanse zijde zullen hierbij 

uitgebreid aan de orde komen. Tevens zal mijn aandacht uitgaan naar de omstandigheden 

die van invloed zijn geweest op de strategieën, zoals het optreden van de tegenstander. 

Om tot een gedegen analyse te komen van hoe het onderzeebootoptreden zich tot de 

maritieme strategieën verhield is dit hoofdstuk opgedeeld in drie paragrafen. De eerste 

paragraaf ‘U-boot binnen de Kriegsmarine’ geeft een analyse van het Duitse 

onderzeebootoptreden in de Atlantische Oceaan. In de tweede paragraaf ‘Silent Service in 

de Pacific’ zal ik op eenzelfde wijze het Amerikaanse onderzeebootoptreden in de Pacifische 

Oceaan analyseren. Tot slot zal ik in de derde paragraaf ‘Vergelijking van beide strategieën’ 

bij wijze van sub-conclusie de strategische inbedding van het onderzeebootoptreden in 

respectievelijk de Duitse en Amerikaanse (maritieme) strategie naast elkaar leggen om zo de 

verschillen en overeenkomsten duidelijk te maken. 

 

 

2.1 U-boot binnen de Kriegsmarine 

 

In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog begon de ontwikkeling van de onderzeeboot als 

wapen in de strijd op zee vorm te krijgen. Waar de Engelsen aanvankelijk geen heil zagen in 

de onderzeeboot als effectief wapen in de strijd om het maritieme domein en zich toespitsten 

op de productie van grote slagschepen zoals de Dreadnought-klasse, zagen de Duitsers aan 

de andere kant van de Noordzee wel het potentieel dat dit platform met zich mee bracht.16 

Toch was het aantal U-boten binnen de Kriegsmarine zeer laag. Volgens Anthony Preston 

(1978) lagen hier twee belangrijke redenen aan ten grondslag. Ten eerste had een te vroege 

uitbreiding van de onderzeebootvloot geleid tot een gedwongen keuze voor een 

onderzeeboottype dat niet in staat zou zijn geweest de gewenste operaties in de Atlantische 
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Oceaan uit te voeren. Ten tweede was de Duitse productiecapaciteit toen nog niet 

toereikend om grote hoeveelheden U-boten te produceren.17 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog ontwikkelden de Duitsers de eerste Guerre de 

Course strategie gecentreerd rondom het onderzeebootwapen. Een Guerre de Course is 

maritieme strategievorm waarbij de marine wordt ingezet tegen de koopvaardijvloot van de 

tegenstander met als doel de aanvoer van goederen te verstoren waardoor zijn economie 

wordt ontwricht.18 Er kon echter nog niet direct van een succesvolle strategie worden 

gesproken doordat de Duitsers aanvankelijk niet genoeg U-boten bezaten.19 Met de jaren 

nam echter het aantal Duitse U-boten en daarmee de dreiging voor de Engelsen toe. Hoewel 

de onderzeeboot uiteindelijk niet in staat bleek de oorlog in het voordeel van de Duitsers te 

doen kantelen, bleek het een zeer desastreus wapen te zijn tegen de Geallieerde 

scheepvaart. In totaal werd gedurende de Eerste Wereldoorlog ruim 12 miljoen ton 

scheepsruimte door de Duitse onderzeeboten tot zinken gebracht.20  

 

Met de ondertekening van het verdrag van Versailles kwam de Eerste Wereldoorlog formeel 

tot een einde. In dit verdrag werden naast torenhoge herstelbetalingen veel beperkingen aan 

het militaire apparaat van Duitsland opgelegd. De grootte van het de Duitse krijgsmacht werd 

flink ingeperkt en het produceren van veel militair materieel, waaronder onderzeeboten, 

verboden.  

Toch lag de Duitse onderzeebootproductie en de kennis die daar mee gepaard ging 

tijdens het interbellum niet stil. De Duitse admiraliteit hield de kennis op peil door nauw 

samen te werken met andere landen bij de productie van onderzeeboten daar. Dit gebeurde 

onder andere in Spanje, Nederland, Turkije, Finland en Japan, nota bene een van de landen 

die het verdrag van Versailles aan Duitsland hadden opgelegd.21 Ook de kennis van het 

onderzeebootoptreden was in de loop der tijd niet verloren gegaan, veel van het Duitse 

onderzeebootpersoneel en hun commandanten waren immers nog in leven. Eén van hen 

was Kapitän zur See Karl Dönitz, tijdens de Eerste Wereldoorlog commandant van een 

Duitse U-boot die door de Britten tot zinken werd gebracht. Dönitz en een deel van zijn 

bemanning werden krijgsgevangene gemaakt. Na de oorlog trad hij weer in dienst bij de 

Duitse marine. Hij doorliep verschillende rangen op de Duitse schepen tot hij in de zomer 
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van 1935 door Admiraal Raeder van zijn functie als commandant van de slagkruiser Emden 

ontheven werd en het commando over het Duitse U-boot wapen kreeg.22 

Omdat Duitsland al sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog geen onderzeeboten 

meer bezat werd Dönitz niet geconfronteerd met vastgelegde doctrines over de inzet van U-

boten. Hierdoor was hij vrij zijn eigen ideeën uit te werken bij het ontwikkelen van 

gevechtstactieken voor de onderzeeboten. Hij kwam tot de conclusie dat onderzeeboten het 

best tot hun recht kwamen als ze los van het vlootverband optraden, iets dat hij had 

meegenomen vanuit zijn eigen ervaringen als U-boot commandant tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Daarnaast was hij een van de eerste Duitsers die in Groot-Brittannië de 

toekomstige vijand van het Duitse Rijk zag en was ervan overtuigd dat de Britse Royal Navy 

terug zou grijpen op dezelfde konvooitactieken die ze tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden 

toegepast. Een U-boot die op zichzelf opereerde kon weinig impact uitbrengen op een 

konvooi. Dönitz organiseerde de U-boten hierom in groepen die aan de hand van de 

zogeheten Rudeltaktik zouden opereren bij het aangrijpen van de Geallieerde scheepvaart.23 

Omdat Dönitz ervan overtuigd was dat de Britse Royal Navy de toekomstige vijand 

was, kwam hij tot het oordeel dat zowel zijn eigen U-boot vloot als de Duitse marine als 

geheel niet opgewassen was tegen de maritieme superioriteit van de Britten. De Royal Navy 

overtrof de Duitse marine in elke scheepsklasse met het aantal schepen dat ze bezat. Het 

Duitse rijk was simpelweg niet in staat de strijd op open zee met de Britten aan te gaan.24 

Het Britse eilandrijk was wel kwetsbaar voor een Guerre de Course waarmee de 

aanvoerlijnen die het nodig had voor het voortbestaan werden aangegrepen. Voor die taak 

kwam de U-boot vloot echter nog veel te kort, in plaats van de 300 U-boten die Dönitz nodig 

achtte voor deze taak beschikte hij slechts over 56 operationele onderzeeboten op het 

moment dat de oorlog in 1939 begon waarvan er slechts 22 geschikt waren om operaties op 

de Atlantische Oceaan uit te voeren.25 

 

2.1.1 Duitse Maritieme strategie in de aanloop naar de oorlog 

 

Karl Dönitz maakte zoals gezegd al vroeg de inschatting van Groot-Brittannië als vijand van 

het Duitse Rijk in de nabije toekomst en besefte dat de U-boot het wapen bij uitstek was in 
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de strijd om het maritieme domein. Admiraal Raeder en de Duitse marinestaf in Berlijn, het 

Oberkommando der Kriegsmarine (OKM), hielden er echter een ander beeld op na. Raeder 

vreesde wel voor een tweefrontenoorlog waarin Duitsland het ook tegen de Engelsen op 

moest nemen maar geloofde de Führer die hem verzekerde dat dit niet zou gebeuren.26 Er 

was in de voorgaande jaren immers toenadering tot Groot-Brittannië gezocht in het kader 

van samenwerking op maritiem gebied. Hieruit was het Anglo-German Naval Treaty 

ontstaan, het verdrag dat het Duitse Rijk in staat stelde de marine uit te breiden en de bouw 

van onderzeeboten weer toe liet. Daarnaast waren veel hooggeplaatste officieren van het 

OKM ervan overtuigd dat de komst van de sonartechnologie en de Britse vliegtuigen het 

onmogelijk maakte voor onderzeeboten om in de ‘jachtgronden’ nabij de Engelse eilanden te 

opereren.27 

Hoewel Raeder de Führer geloofde in zijn bewering dat een oorlog met Groot-

Brittannië in de nabije toekomst was uitgesloten, realiseerden de Duitse politieke en militaire 

top in het voorjaar van 1938 dat een oorlog met de Britten op langere termijn wel tot de 

mogelijkheden behoorde. Admiraal Raeder gebood de jonge stafofficier Heye hiertoe een 

strategisch plan te maken. Heye kwam tot de conclusie dat een directe confrontatie met de 

Britten, ongeacht de grootte van de Duitse vloot op dat moment, geen invloed zou hebben op 

de strategische positie op zee. De Britten waren volgens hem kwetsbaar op de maritieme 

communicatielijnen. Maar in tegenstelling tot Dönitz zag hij hierin geen grote rol weggelegd 

voor de U-boten, in zijn optiek waren oppervlakteschepen beter geschikt voor deze taak.28 

Naast de negatieve visie op het U-bootwapen kwam ook in Heye’s plan naar voren dat de 

nadruk binnen de Duitse vloot niet moest liggen op grote oppervlakteschepen. Hoewel de 

Duitse marine top het hier niet mee eens was, kwamen ze wel tot de overeenstemming dat 

de nadruk binnen de Kriegsmarine niet moest liggen op het U-bootwapen. 

 

Toen het jaar 1938 ten einde liep presenteerde Admiraal Raeder een tweetal plannen voor 

de toekomst van de Kriegsmarine. Het eerste plan ging er van uit dat een oorlog met Groot-

Brittannië (en Frankrijk) onvermijdelijk was. Hiertoe moest de Duitse marine zich toespitsen 

op de productie van maritieme wapensystemen die paste binnen guerre de course; U-boten, 

mijnenleggers, aanvalsschepen en kustverdediging. Het tweede plan, het Z-Plan, was 

gericht op de lange termijn en gebaseerd op de aanname dat een oorlog in de komende tien 

jaar niet te verwachten was. In lijn met dit plan zou een grote Duitse vloot worden 
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opgebouwd die superieur moest zijn aan de Britse vloot.29 Het Z-Plan genoot de voorkeur 

van Adolf Hitler en hij beloofde dat dit plan de hoogste prioriteit in de toewijzing van 

grondstoffen genoot. Tot aan de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog in september 1939, 

toen duidelijk werd dat de middelen die nodig waren voor het Z-Plan beter besteed konden 

worden aan andere zaken, voerde het Z-Plan de boventoon in de Duitse maritieme strategie 

en scheepsproductie. Hiertoe werd begonnen met de bouw van grote en kleinere 

slagschepen, kruisers, carriers en torpedobootjagers.30 Onder andere de slagschepen 

Scharnhorst, Gneisenau en later ook de roemruchte Bismarck en de Tirpitz waren producten 

die uit het Z-Plan zijn voortgekomen.31 

Hoewel binnen het Z-Plan ook de bouw van 233 U-boten tot aan 1948 was 

opgenomen was dit niet in lijn met de plannen van Dönitz.32 De productie van U-boten in lijn 

met de strategie zoals Dönitz deze voor ogen had, moest in aanloop naar de oorlog het 

onderspit delven ten opzichte van de productie van grote oppervlaktewaterschepen in lijn 

met het Z-Plan. Het was hem niet gelukt om Raeder en het OKM van de noodzaak van een 

krachtige U-boot vloot te overtuigen die volgens hem benodigd was om de Britten op zee te 

verslaan. Integendeel, de reactie vanuit het OKM op de strategie die Dönitz voor ogen had 

was dat een U-boot blokkade van Groot-Brittannië een zeer lage slagingskans had en dat 

het onverantwoord was de waardevolle U-boten en hun bemanning voor zo een taak in te 

zetten.33 Toen de oorlog eenmaal uitbrak, en het Z-Plan van tafel ging, was de Kriegsmarine 

echter verre van capabel zich te meten met de Royal Navy. En doordat de nadruk was 

gelegd op de creatie van een grote Duitse oppervlaktevloot was het aantal U-boten te laag 

om direct de strijd, zoals Dönitz deze voor ogen had, met de Britse koopvaardijvloot aan te 

gaan. 

 

2.1.2 De U-boot tijdens de begindagen van de oorlog 

 

De strijd om het maritieme domein begon voor de Duitsers, en vooral voor de Duitse 

onderzeedienst, op ongelukkige wijze doordat het passagiersschip Athenia door en foutieve 

inschatting van de commandant van de U30 tot zinken werd gebracht. Hoewel de Duitsers 

elke betrokkenheid bij het incident ontkenden kwamen de Geallieerden en neutrale machten 

in de wereld hierdoor al snel tot de conclusie dat de Duitsers van meet af aan de wetten die 
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golden bij oorlogsvoering op zee overboord hadden gezet en haar onderzeeboten van alle 

restricties op geweldsgebruik hadden ontheven. Aan Duitse zijde was een direct gevolg van 

het misverstand dat de Führer de U-boten verbood om passagiersschepen aan te vallen, 

zelfs als deze in konvooien voeren. Dit betekende een grote beperking voor de U-boot 

commandanten bovenop de beperkingen die zij al hadden doordat ze aanvankelijk volgens 

de rules of prize warfare moesten handelen. Dit waren regels die schepen voorschreven aan 

welke voorwaarden moest worden voldaan alvorens een koopvaardijschip van de 

tegenstander tot zinken kon worden gebracht. De U-boten moesten hierdoor opereren als 

een bovenwaterschip, wat de U-boot van haar belangrijkste militaire waarde ontnam. 

Alvorens en vijandelijk schip tot zinken werd gebracht moest het in lijn met deze regels eerst 

worden geïnspecteerd en vervolgens moest een veilig heenkomen voor de bemanning van 

dat schip worden gezocht.34 Naast deze beperkingen voor het toch al kleine aantal U-boten 

binnen de Kriegsmarine had Hitler aanvankelijk de wens een openlijk conflict met Frankrijk te 

vermijden. Ondanks de feitelijke oorlogsverklaring van Frankrijk liet hij hierom direct een 

bevel uitgaan richting de U-boten waarin hij alle vijandelijkheden tegen Franse schepen 

verbood.35 

De voornaamste reden voor de terughoudendheid omtrent de inzet van de U-boten 

was terug te voeren op de vrees voor provocatie van de machtige neutrale staten, met name 

de Verenigde Staten van Amerika. Daarnaast leefde er in de begindagen van de oorlog nog 

steeds de hoop bij Hitler om na de invasie van Polen terug te keren tot een situatie van vrede 

met Frankrijk en Groot-Brittannië.36 Een oorlog met deze twee grootmachten bood namelijk 

ook volgens de Duitse militaire top geen rooskleurig uitzicht op een goede afloop. Admiraal 

Raeder schreef in zijn memoires dat er in dat geval voor de mannen van de Kriegsmarine 

niets anders op zat dan vechtend ten onder gaan en te laten zien dat zij dapper en eervol 

konden sterven.37 Dit betekende echter niet dat de Duitse maritieme strategie niet offensief 

was of dat de Duitse schepen zich terug zouden trekken in de Duitse havens, zoals in de 

Eerste Wereldoorlog was gebeurd. Integendeel, de Duitse militaire top verwachtte van hun 

oppervlakteschepen dat zij de vijand zoveel mogelijk schade toe brachten.38 

 

Na het vervagen van de plannen van Raeder en het OKM om een grote Duitse vloot op te 

bouwen die zich had moeten meten met de Britse superioriteit, kwam ook de Duitse marine 

top tot de conclusie dat het aantal U-boten flink moest toenemen. Dit gaf Dönitz de 
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mogelijkheid zijn visie op het U-bootwapen duidelijk te maken. Hij liet weten dat het U-boot 

programma tot dan toe volledig inadequaat was geweest en drong aan op een aparte tak 

binnen de marinestaf die zich bezig zou houden met de uitbreiding van de U-boot vloot waar 

hij de leiding over zou krijgen. Ook Admiraal Raeder zag nu de noodzaak van de 

veranderingen ten opzichte van de U-boot productie maar wilde Dönitz niet van zijn post 

halen omdat hij hem daar te belangrijk achtte. Een andere officier, die overigens wel door 

Dönitz was aanbevolen, werd als U-boot stafofficier aan de Marinestaf toegevoegd om zorg 

te dragen voor de onderzeebootproductie. Hoewel deze niet de invloed kreeg die de Duitse 

onderzeedienst op dat moment graag had gezien, stelden de Duitsers nu wel de plannen op 

om de U-boot vloot uit te breiden.39 Toch kwam de U-boot productie niet direct op gang. Het 

duurde tot 1941 voordat het aantal geproduceerde U-boten echt begon toe te nemen. Een 

mogelijke reden waarom de Duitsers tot dan toe geen prioriteit gaven aan de constructie van 

U-boten kan zijn dat Hitler lange tijd de illusie had dat Groot-Brittannië de oorlog zou 

opgeven wanneer Duitsland Frankrijk had verslagen en superieur was op het Europese 

continent.40 

 

2.1.3 De U-boot binnen de Kriegsmarine naarmate de oorlog vorderde 

 

Naarmate de oorlog vorderde, en duidelijk werd hoezeer de prize regulations en de 

aanvullende restricties de U-boten beperkten bij hun inzet, kregen de U-boten 

langzamerhand meer vrijheid om op te treden. Het verbod op het aanvallen van 

passagierschepen, dat na als gevolg van het incident met de Athenia was opgelegd, werd in 

oktober 1939 grotendeels opgeheven en de Duitsers stelden zones in waarbinnen alle 

schepen zonder waarschuwing door de U-boten mochten worden aangevallen. In de 

maanden die volgden breidden de Duitsers deze zones steeds verder uit totdat de ze op 17 

augustus 1940 alle wateren rondom Groot-Brittannië tot operationele zone benoemden en de 

totale blokkade van Groot-Brittannië verklaarden.41 Dit betekende dat de U-boten elk schip 

dat in deze wateren voer zonder waarschuwingen mochten aanvallen. Uitzonderingen hierop 

vormden Amerikaanse schepen. Hoewel de Amerikanen de Britten ondersteunden door hun 

goederen te leveren waren zij officieel nog neutraal en Hitler wilde vermijden dat de 

Amerikanen zich aan de zijde van Groot-Brittannië schaarden.42 

In de zomer van 1941 oordeelde de Duitse marine staf dat de Verenigde Staten, 

hoewel formeel nog neutraal, alles in haar macht zou doen om Groot-Brittannië te 
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ondersteunen in de strijd. Desalniettemin wees Hitler alle voorstellen om Amerikaanse 

schepen aan te grijpen op politieke gronden af. Hier kwam verandering in nadat Japan Pearl 

Harbor had aangevallen.43 Nu de restricties met betrekking tot het aangrijpen van 

Amerikaanse schepen van tafel waren werd door Dönitz en zijn staf gekeken hoe de U-boten 

zo veel mogelijk schepen tot zinken konden brengen terwijl de verliezen aan eigen kant zo 

laag mogelijk bleven. Hiertoe besloten ze dat de U-boten dicht op de Amerikaanse kust 

moesten opereren waar de Amerikanen nog niet ervaren waren in onderzeebootbestrijding. 

Nadat Duitsland Amerika de oorlog had verklaard vetrokken de eerste U-boten richting de 

Amerikaanse wateren in het kader van operatie Paukenschlag, die op 13 januari van start 

ging.44 

Hoewel Dönitz continue benadrukte dat het van belang was dat alle beschikbare U-

boten in de Atlantische Oceaan te concentreren voor de strijd tegen de konvooien, zette de 

Duitse marine top toch vaak U-boten in andere theaters zoals de Middellandse Zee en de 

Arctische wateren in. Het Duitse opperbevel heeft het belang van de Atlantische Oceaan 

voor de uitkomst van de oorlog lang ondergewaardeerd. In 1943 waren de U-boten nog 

steeds op dezelfde manier uitgerust als aan het begin van de oorlog, de Geallieerden 

daarentegen hadden wel veel technische vooruitgangen verwerkt in hun schepen en 

vliegtuigen voor de bestrijding van de U-boten. Bij de U-boten werden nieuwe 

ontwikkelingen, zoals elektrische aandrijving waardoor ze langer onder water konden varen, 

pas laat in de oorlog doorgevoerd.45 

 

Op 31 januari 1943 kreeg Dönitz het Oberkommando der Marine omdat Raeder was 

afgetreden nadat de Führer hem had verteld dat hij alle grote Duitse oppervlakteschepen uit 

dienst wilde nemen. De Duitse marine speelde volgens hem los van het onderzeebootwapen 

niets klaar en het staal kon beter worden gebruikt voor andere doeleinden. Het leek er op dat 

de U-boot het enige wapen was dat de Kriegsmarine zou overhouden maar Dönitz wist Hitler 

uiteindelijk ervan te overtuigen dat het opheffen van de oppervlaktevloot een bloedeloze 

overwinning voor de Geallieerden zou betekenen.46 In zijn memoires schrijft Dönitz dat hij 

erin slaagde in goed vertrouwen bij de Führer te komen waardoor hij in staat was zijn 

ondersteuning voor de levering van materialen voor de marine te verkrijgen.47 Een grote 

tekortkoming voor de U-boot oorlog bleef echter het gebrek aan verkenningsvliegtuigen en 

luchtsteun, een probleem dat gedurende de gehele oorlog prominent aanwezig was en een 
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zeer negatieve invloed had op de effectiviteit van de U-boten in de operatiegebieden.48 Een 

grote reden voor dit gebrek was de onwilligheid van Göring, opperbevelhebber van de 

Luftwaffe, om zijn vliegtuigen ter beschikking van de Kriegsmarine te stellen.49  

 

Uiteindelijk heeft het te lang geduurd voordat het Duitse opperbevel het belang van de strijd 

op de Atlantische Oceaan tussen de konvooien en de Duitse U-boten in ging zien. Tegen de 

tijd dat zij het cruciale strategische belang van de U-bootvloot beseften was de oorlog al in 

het tegendeel van de Duitsers gekeerd.50 Technologische ontwikkelingen en nieuwe boten 

werden in de laatste jaren van de oorlog weliswaar verwacht, maar kwamen te laat. In 1943 

was de onderzeebootbestrijdingscapaciteit van de tegenstander dusdanig ontwikkeld dat de 

strijd op de Atlantische Oceaan een ongelijke strijd was geworden in het nadeel van de U-

boten.51 Daarnaast heeft het te lang geduurd voordat de U-boot productie op gang kwam en 

het aantal operationele U-boten toe nam. Pas in 1941 begon het aantal U-boten in de 

Atlantische Oceaan toe te nemen, aanvankelijk steeg dit aantal gestaag maar vanaf mei 

kwamen er steeds meer boten bij. Tegen die tijd waren de U-boten echter genoodzaakt ver 

van de Britse kusten te opereren ten gevolge van de onderzeebootbestrijdingscapaciteit van 

de Geallieerden en was het aantal U-boten nog steeds ontoereikend om een effectieve 

blokkade op te leggen.52  

 

 

2.2 Silent Service in de Pacific 

 

De Amerikanen bouwden hun marine aan het einde van de negentiende eeuw op in lijn met 

de filosofie van Alfred Thayer Mahan, een Amerikaanse admiraal die nadacht over het 

belang van het maritieme domein en de manier waarop de strijd om het maritieme domein 

gevoerd diende te worden. In lijn met zijn filosofie bestond de Amerikaanse vloot uit grote 

oppervlakteschepen die in staat moesten zijn de koopvaardijvloot te beschermen en 

eventuele vijanden in een enkele beslissende slag te verslaan om op die manier de macht 

over het maritieme domein te verkrijgen en te behouden.53 De onderzeeboot, die op dat 

moment nog in de kinderschoenen stond, paste niet binnen dit beeld en de U.S. Navy was 

aanvankelijk dan ook niet bereid geld, tijd en middelen in dit platform te investeren. Begin 
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twintigste eeuw veranderde dit nadat de Amerikaanse interesse voor het platform was 

gewekt door de Fransen. De Fransen zagen in de onderzeeboot veel potentie voor de 

verdediging van de kustgebieden en de Amerikanen namen deze visie over. Het hoofd van 

de Naval Academy typeerde het onderzeebootwapen als volgt “She will never revolutionize 

modern warfare… but for coast defense purposes she is of inestimable value”.54 

 

Ondanks het feit dat de Amerikaanse onderzeeboten tijdens de Eerste Wereldoorlog geen 

successen wisten te boeken zag de US Navy nu wel de potentie van het wapen in. In de 

jaren die volgden begonnen de Amerikanen daarom met experimenteren en de bouw van 

nieuwe onderzeeboten, mocht er immers opnieuw een oorlog uitbreken dan was de 

Amerikaanse marine top ervan overtuigd dat dit wapen nodig zou zijn in de strijd. Tegen 

1941 telde de US Navy 111 onderzeeboten, ruim 70 daarvan waren ondergebracht in de 

Aziatische en Pacifische vloot.55  

Nadat de Duitsers waren verslagen in de Eerste Wereldoorlog en daar geen 

maritieme dreiging meer van uit ging maakten de Amerikanen een nieuwe inschatting van de 

mogelijke maritieme dreigingen in de toekomst. Al voor de Eerste Wereldoorlog hadden ze 

de inschatting gemaakt dat een conflict met Japan in de toekomst waarschijnlijk was. Dit 

oordeel was na de Eerste Wereldoorlog niet veranderd. Hoewel beide landen al tijden op 

goede voet met elkaar stonden waren er tekenen aan de wand dat dit wel eens zou kunnen 

veranderen. Zo breidde Japan haar marine uit en waren er veel geluiden vanuit hun Politieke 

kringen die duidden op expansiedrift, wat in ging tegen het Amerikaanse beleid in de 

Aziatische regio’s.56 

 

2.2.1 Plan Orange 

 

Al aan het begin van de twintigste eeuw waren Amerikaanse planners begonnen met het 

opstellen van een strategie voor een mogelijke oorlog met Japan. Japan kreeg de codenaam 

´orange´ en het plan dat ze opstelden kreeg de gelijknamige titel. Tot aan 1924 circuleerde 

het plan enkel rond binnen de hogere officierskringen die verantwoordelijk waren voor de 

planning, daarna werd het ook omarmd door the secretary of war en the secretary of the 
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Navy.57 Tot aan de daadwerkelijke oorlog met Japan uitbrak schaafden de Amerikanen aan 

het plan en werd het verwachte verloop van de strijd uiteengezet. 

Ten grondslag aan Plan Orange lag de opvatting dat de Amerikanen een oorlog met 

Japan zouden winnen op het maritieme domein en niet door de strijd met het Japanse leger 

op het Aziatische continent aan te gaan. In het plan werd het verwachte globale verloop van 

een oorlog met Japan in drie fasen omschreven. De eerste fase omvatte het begin van de 

oorlog, Japan zou beginnen met hostiliteiten in het Pacifische gebied en de licht verdedigde 

Amerikaanse gebieden in de regio in nemen. De Amerikaanse marine, die in de 

Amerikaanse thuishavens gestationeerd was, zou niet in staat zijn om hier iets tegen te doen 

maar zich mobiliseren in de oostelijke Pacific. De tweede fase voorzag een attritie oorlog 

waarbij de Amerikanen, gebruik makend van hun superioriteit in de lucht en op zee, 

langzamerhand gebieden op de Japanners terug zouden veroveren. Tegelijkertijd zouden ze 

een blokkade van de Japanse eilanden opleggen waardoor ze Japan de toevoer van 

belangrijke grondstoffen en andere vitale middelen konden ontzeggen. Uiteindelijk mondde 

deze fase uit in een beslissende slag tussen de Amerikaanse en Japanse marine die door de 

Amerikanen gewonnen zou worden. De derde en tevens laatste fase van het plan voorzag 

dat de Amerikanen steeds dichter op trokken richting de Japanse eilanden. Uiteindelijk 

zouden de aanhoudende blokkade en bombardementen op Japan zelf leiden tot de Japanse 

overgave en vrede in het Pacifische gebied. Dit alles terwijl het grote Japanse leger 

gedurende de oorlog voornamelijk op het Chinese vasteland gestationeerd zou zijn en 

slechts op de eilanden bevochten diende te worden.58  

Al voordat Plan Orange door the secretaries van War en Navy werd aangenomen, 

concludeerden men binnen de Amerikaanse marine dat Japan kwetsbaar was voor het 

onderzeebootwapen. Ze maakten een inschatting van de hoeveelheid onderzeeboten die 

nodig zou zijn om een blokkade van Japan te realiseren indien het tot een oorlog kwam. Het 

aantal benodigde boten werd ingeschat op 144, wat door de Amerikaanse militaire top werd 

gezien als een onacceptabel hoog aantal. De reden dat dit aantal zo hoog lag kwam door het 

toenmalige type onderzeeboot, de S-boat, die een laag uithoudingsvermogen had. Vanuit de 

technische planning besloten de Amerikanen daarom dat het noodzakelijk was een nieuwe 

boot te ontwerpen die een langer uithoudingsvermogen had en beter geschikt was voor de 

uitvoering van een blokkade van het Japanse eilandenrijk.59 De Amerikanen beschouwden 

de onderzeeboot na de Eerste Wereldoorlog dus niet langer als een wapen dat enkel 

capabel was in de verdediging van de kusten. De Duitse successen met het U-bootwapen 
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hadden er toe geleid dat nu ook de Amerikaanse marine het potentieel van de onderzeeboot 

als offensief wapen in zag.60 

 

Toch ging de opbouw van de Amerikaanse vloot en de onderzeeboten slechts gestaag. 

Verscheidene politieke ontwikkelingen bemoeilijkten en vertraagden het proces. Allereerst 

werd in 1922 de Washington Naval Arms Limitation Treaty opgesteld. Hierin werden 

afspraken opgenomen tussen de landen met de grootste maritieme macht in de wereld met 

betrekking tot beperkingen van het aantal schepen en type schepen. Ook het aantal 

tonnages dat men aan onderzeeboten mocht produceren en in dienst mocht hebben werd 

hierin beperkt.61 Acht jaar later, in 1930, kwamen de vijf voornaamste maritieme machten van 

dat moment, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Japan, Frankrijk en Italië weer bijeen. Dit 

maal legden ze specifieke restricties op aan het ontwerpen en de inzet van onderzeeboten.62 

 

2.2.2 Onderzeeboten in de US Navy in aanloop naar de oorlog 

 

Tegen 1941, toen de oorlog in Europa inmiddels in volle gang was en de Amerikanen nog 

steeds formeel neutraal waren, was de Amerikaanse marine opgedeeld in drie vloten, de 

Atlantic Fleet, de Pacific Fleet en de Asiatic Fleet. Elke vloot had zijn eigen onderzeeboten 

die waren onderverdeeld over divisies. In tegenstelling tot de Duitsers hadden de 

Amerikanen geen commandant die de leiding had over de gehele onderzeebootvloot maar 

vielen de onderzeeboten onder de commandant van de vloot waarbij ze waren ingedeeld.63 

De Amerikaanse marine zag de onderzeeboot voornamelijk als aanvulling op de vloot. De 

taken die in dit beeld pasten waren voornamelijk verkenningen, operaties waarbij de 

Amerikaanse onderzeeboten als vooruitgeschoven post de vijand zouden opvangen en als 

wapen tegen de oorlogsschepen van de tegenstander werden gebruikt. De inzet van 

onderzeeboten tegen koopvaardijschepen was, mede door de beperkingen met betrekking 

tot onderzeebootoptreden die waren opgenomen in de verdagen, niet een van de verwachte 

hoofdtaken voor de Amerikaanse onderzeeboot.64 Toen later het tegendeel van deze 

verwachting realiteit werd waren de Amerikaanse onderzeeboten en hun bemanning, die 

altijd hadden getraind in lijn met de beperkingen aangaande onderzeebootoptreden zoals 

deze in de verdragen was opgenomen, niet goed voorbereid op een strijd tegen de Japanse 
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koopvaardijvloot.65 De doctrine binnen de Amerikaanse marine aangaande de inzet van 

onderzeeboten stelde voorafgaand aan de oorlog altijd dat de hoofdtaak van de 

onderzeeboot was om de zware oorlogsschepen van de vijand aan te grijpen. In lijn met 

deze filosofie was ook altijd getraind en dit zorgde aan het begin van de oorlog voor 

moeilijkheden.66 

Nadat de oorlog in Europa was uitgebroken, en de Amerikanen aan de overkant van 

zowel de Atlantische- als de Pacifische Oceaan een potentiele tegenstander zagen, zetten 

ze de beperkingen uit de verdragen met betrekking tot de productie van onderzeeboten 

overboord. De beperkingen voor de inzet, bijvoorbeeld omtrent het aangrijpen van 

koopvaardijschepen in lijn met de internationale wetgeving, handhaafden ze echter nog wel. 

In 1940 stemde het Amerikaanse congres in met een verhoging van de uitgaven aan de 

marine van $4 miljard, dit bedrag was bedoeld om de vloot in beide oceanen te versterken. 

Een deel van dit bedrag was bestemd voor de productie en het herstel van onderzeeboten, 

volgens Blair (1975) werden echter te weinig extra onderzeeboten aangeschaft.67  

 

Tot aan 1941 zag de Amerikaanse marine top Japan nog altijd als meest waarschijnlijke 

vijand.Maar in januari 1941 kwam daar verandering in. In geheime overleggen tussen de 

Amerikaanse en Britse militaire staf kwam men tot de conclusie dat in het geval dat Amerika 

bij de oorlog betrokken zou worden, het beslissende theater zich in Europa en in de 

Atlantische Oceaan zou bevinden. Dit betekende een verandering in de Amerikaanse 

strategie, waar eerst altijd Japan als hoofddreiging werd gezien was dit nu Nazi-Duitsland. 

De strategie in de Pacific zou hierdoor defensief zijn totdat Hitler en Mussolini verslagen 

waren. Als gevolg hiervan breidden de Amerikanen de Atlantische vloot uit met schepen uit 

de Pacifische vloot en nieuwe schepen, concentreerden ze de Pacifische vloot op Pearl 

Harbor en de Aziatische vloot, die in vergelijking met de andere twee zeer klein bleef, op de 

Filipijnen.68 Ter versterking voegden de Amerikanen wel één onderzeebootdivisie bestaande 

uit vijf fleet submarines toe aan de Aziatische vloot. Deze onderzeeboten kregen daar de 

taak de kust te verdedigen, een doorn in het oog van de Amerikaanse onderzeedienst die 

constateerde dat ze kostbare boten voor een opdracht inzetten waarvoor ze niet waren 

uitgerust.69  
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2.2.3 De onderzeeboot in de Pacific tijdens de oorlog 

 

Voor de Amerikanen begon de oorlog op 7 december 1941 met de Japanse 

verrassingsaanval op Pearl Harbor. Diezelfde dag kwam er van het Amerikaanse hoofd 

maritieme operaties de order dat vanaf dat moment een onbeperkte onderzeeboot en 

luchtoorlog tegen Japan gevoerd diende worden.70 Alle beperkende regels vanuit de prize-

regulations en verdragen golden hierdoor niet langer en vanaf het begin van de oorlog in de 

Pacific konden de Amerikaanse onderzeeboten in dat opzicht dus in hun volle potentieel 

opereren. Een uur na de aanval op Pearl Harbor begonnen de onderzeeboten van de 

Aziatische vloot in Manilla die niet in gebruik waren voor de verdediging van de Filipijnen zich 

voor te bereiden om op oorlogspatrouille te gaan. Ook voor de onderzeeboten van de 

Pacifische vloot die in Pearl Harbor gestationeerd lagen hadden de Amerikanen patrouille 

gebieden geselecteerd waar de boten heen moesten indien de oorlog van start zou gaan. 

Maar aangezien de oorlog begon met een aanval op Pearl Harbor zelf was dit alleen 

mogelijk voor de onderzeeboten die niet in de haven lagen, de boten in de haven 

assisteerden met hun luchtafweergeschut bij de verdediging van Pearl Harbor.71  

Tegelijkertijd met de aanval op Pearl Harbor viel Japan de Filipijnen, Guam, Wake, 

Hong Kong en Malakka aan. De volgende dag openden ze de aanval op Wake Island, een 

punt met strategische waarde voor de Japanners omdat het op 620 mijl van de Marshalls 

lag, wat Japans mandaatgebied was.72 En gedurende de eerste maanden van de oorlog wist 

Japan veel successen te boeken in het Pacifische gebied.  

Het keerpunt in de maritieme strijd tegen Japan is de slag bij Midway die op 4 juni 

1942 plaats vond. De Japanners verloren bij deze strijd niet alleen veel materieel, ze raakten 

ook het initiatief in de Pacific kwijt ten faveure van de Amerikanen, die als overwinnaar uit de 

slag kwamen.73 Het bezit van Midway was ook van groot strategisch belang voor de strijd in 

de Pacific en bood een groot operationeel voordeel in onderzeebootoorlog tegen de 
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Japanners omdat de onderzeeboten nu dichter op het operatiegebied konden 

herbevoorraden.74 

Een probleem waar de Silent Service in de Pacific tegenaan liep was het tekort aan 

fleet submarines. Technische problemen en politieke beslissingen vergrootten dit tekort. 

Hoewel Admiraal King, Commander in Chief United States Fleet and Chief of Naval 

Operations, vond dat alle beschikbare fleet submarines naar de Pacific moesten, kreeg hij 

hierin geen steun van president Roosevelt. Churchill had verzocht om meer Amerikaanse 

onderzeeboten in de Atlantische Oceaan voor de strijd tegen de U-boten en Roosevelt wilde 

hem hierin tegemoetkomen. Pas vanaf midden 1943 werden alle fleet submarines aan het 

Pacifische theater toegewezen. In het Atlantische theater hadden ze geen succes 

opgeleverd in de strijd tegen de U-boten.75  

Ondanks deze moeizame start nam het succes van de onderzeeboten in de strijd 

tegen de Japanse vloot toe. In 1943 werd door de onderzeeboten alleen meer dan 1,8 

miljoen tonnages scheepvracht tot zinken gebracht en het daarop volgende jaar bijna 3 

miljoen ton. In het laatste halfjaar van de oorlog was dat beduidend minder, slechts een half 

miljoen tonnages gezonken Japanse scheepsvracht kwam toen op rekening van de Silent 

Service. Dit kwam doordat het aantal Japanse schepen toen al sterk geslonken was. 

Daarnaast brachten de Amerikaanse vliegtuigen en mijnen in de Japanse wateren ook veel 

Japanse schepen tot zinken.76 Een belangrijke reden voor de successen van de 

Amerikaanse onderzeeboten in de Pacifische wateren is dat Japan nooit succesvolle 

onderzeebootbestrijdingscapaciteiten heeft ontwikkeld of een effectief konvooisysteem in 

werking konden stellen.77 Maar het toenemende aantal operationele onderzeeboten, het 

overkomen van de problemen met betrekking tot de inzet van de onderzeeboten, de 

toenemende ervaring en afnemende voorzichtigheid van de skippers heeft ook een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de Silent Service in de Pacific. 
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2.3 Vergelijking van beide strategieën  

 

In de voorgaande twee paragrafen heb ik gekeken hoe het onderzeebootoptreden van 

respectievelijk de Duitsers in de Atlantische Oceaan en de Amerikanen in de Pacific zich 

verhield tot de (maritieme) strategie van deze landen. Hiermee heb ik invulling gegeven aan 

mijn eerste deelvraag: ‘Wat was de rol van het onderzeebootoptreden van respectievelijk de 

Duitsers en de Amerikanen in hun algehele (maritieme) strategie?’ Toch zal ik in deze 

paragraaf nogmaals kort op deze deelvraag ingaan door de inbedding van het 

onderzeebootoptreden in beide strategieën met elkaar te vergelijken. 

 

De Duitsers zagen al snel het potentieel van het onderzeebootwapen in de strijd om het 

maritieme domein in. Tijdens de eerste wereldoorlog ontplooiden ze het wapen in een guerre 

de course tegen de Geallieerde scheepvaart en nam het aantal onderzeeboten dat onder de 

Duitse vlag voer sterk toe. Uiteindelijk zijn er 351 Duitse onderzeeboten operationeel 

geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog waarvan ruim de helft tot zinken is gebracht.78 De 

overige boten moesten na de Eerste Wereldoorlog worden overgegeven aan de 

Geallieerden en onder de beperkingen van het verdrag van Versailles betekende dat 

voorlopig het einde van de Duitse onderzeedienst. 

De Amerikanen zagen aanvankelijk minder heil in de onderzeeboot omdat het 

platform volgens hen niet paste binnen de filosofie van Mahan. Met de loop der jaren 

veranderde deze opvatting echter voorzichtig en kwam men tot de conclusie dat de 

onderzeeboot een zeer nuttig wapen kon zijn voor kustverdedigingsdoeleinden. Na de Eerste 

Wereldoorlog was de Amerikaanse marine top wel overtuigd van het onderzeebootwapen als 

waardevolle aanvulling op de vloot. De Geallieerden hadden het potentieel van de 

onderzeeboot op pijnlijke wijze ervaren en de Amerikanen zagen het belang van het platform 

in toekomstige oorlogen in. De Amerikanen konden hun onderzeebootvloot direct uitbreiden 

en ontwikkelen. De Duitsers daarentegen waren onderhevig aan de beperkingen uit het 

verdrag van Versailles, hetgeen hen verbood onderzeeboten te produceren en te bezitten. 

Om de kennis van de U-boten in stand te houden moesten zij daarom van andere kanalen, 

zoals assistentie bij onderzeebootproductie in andere landen, gebruik maken.79 

 

De Amerikanen maakten al vroeg de inschatting van Japan als toekomstige vijand en 

konden hun maritieme strategie daar jarenlang op inrichten. Hoewel het oppervlakteschip 

nog steeds de voornaamste rol vervulde in de drie fasen die de Amerikanen voorzagen in de 

mogelijke strijd en de beslissende slag tegen de Japanners, was hier ook een rol in 
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weggelegd voor de onderzeeboten bij de blokkade van Japan.80 De Duitsers kwamen pas 

laat tot de conclusie dat hun tegenstander op zee Groot-Brittannië zou zijn. Hoewel Dönitz 

hier al vroeg rekening mee hield en trachtte de onderzeedienst hiernaar in te richtten, waren 

de Führer en de Duitse marine top van mening dat een oorlog met de Britten niet 

onvermijdelijk was en ze daarom eerst de tijd hadden om de Duitse vloot dusdanig uit te 

breiden dat deze zich kon meten met de Britse superioriteit op zee. Toen de oorlog met 

Groot-Brittannië echter in 1939 al uit brak en deze inschatting onjuist bleek te zijn, was de 

Kriegsmarine daar echter nog niet klaar voor en ontbeerde ze de capaciteit om zich met de 

Britten te meten. Ook was het aantal onderzeeboten dat geschikt was om de strijd tegen de 

konvooien op de Atlantische Oceaan te voeren veel lager dan het aantal dat Dönitz voor 

ogen had.81 

 

Uit de literatuur komt tevens naar voren dat een grote tekortkoming voor de Duitse U-boten 

het gebrek aan verkenningsvliegtuigen was en dat de Britse vliegtuigen, die de superioriteit 

over het luchtruim boven de Atlantische Oceaan en de wateren rondom Groot-Brittannië 

genoten, een groot gevaar voor de U-boten vormden.82 De Amerikanen hadden in 

tegenstelling tot de Duitsers wel een luchtcomponent bij hun vloot inbegrepen. Hierdoor 

waren ze in staat te voorkomen dat Japan de volledige superioriteit over het luchtruim kreeg. 

Na de slag bij Midway, waar de Amerikanen er in slaagden vier vliegdekschepen van de 

Japanners tot zinken te brengen, raakten de Japanners het luchtoverwicht in de Pacific 

kwijt.83  

 

De Amerikanen hadden in hun maritieme strategie dus al lange tijd rekening gehouden met 

Japan als tegenstander terwijl de Duitsers zich te laat op de Britten hadden ingesteld. Daarbij 

waren de Amerikanen wel in staat zich te meten met de Japanse vloot en hadden daar ook 

rekening mee gehouden in hun planning, die in een beslissende strijd voorzag waarin de 

Amerikanen zichzelf in staat achtten (en dat uiteindelijk bij Midway ook bleken te zijn) de 

Japanners te verslaan. Daarbij onderkenden de Amerikanen al tijdens hun planning dat de 

strijd met Japan zich voornamelijk op het maritieme domein zou af spelen.84 De Duitsers 
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waren in hun planning veel minder sterk gericht op het maritieme domein en realiseerden 

pas laat dat een grote U-bootvloot in de Atlantische Oceaan het wapen was om de 

Geallieerde oorlogscapaciteit daadwerkelijk aan te tasten, deze realisering kwam echter te 

laat en de Geallieerden hadden inmiddels al effectieve onderzeebootbestrijdingscapaciteiten 

ontwikkeld.85 
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3 Middelen en manschappen 

 

In het voorgaande hoofdstuk ben ik ingegaan op de inbedding van het onderzeebootwapen 

in de (maritieme) strategie van de Duitsers en de Amerikanen in aanloop naar en gedurende 

de Tweede Wereldoorlog. In dit hoofdstuk richt ik mij op mijn tweede deelvraag: ‘Welke 

middelen hadden de Duitsers en de Amerikanen tot hun beschikking?’ Hiertoe maak ik een 

analyse van de meest gangbare typen onderzeeboten die beide landen hebben gebruikt, de 

technologische ontwikkelingen aan beide kanten, het personeel dat de onderzeeboten 

bemande, (technische) problemen met onderzeeboten en/of bewapening waar de Duitsers of 

Amerikanen mee te kampen hadden en de achtergronden voor bepaalde keuzes, zoals 

bijvoorbeeld een bepaald type onderzeeboot, die zijn gemaakt.  

Ik zal in de eerste paragraaf ‘De middelen van de Duitse onderzeedienst in de 

Tweede Wereldoorlog’ beginnen met een analyse van het Duitse materieel. Vervolgens zal ik 

in de tweede paragraaf ‘De middelen van de Amerikaanse onderzeedienst in de Tweede 

Wereldoorlog’ op vergelijkbare manier een analyse maken van de Amerikaanse middelen. Ik 

sluit dit hoofdstuk af met de paragraaf ‘Vergelijking van personeel en middelen’ waarin ik de 

belangrijkste punten uit dit hoofdstuk uiteenzet om zo verschillen en overeenkomsten 

duidelijk te maken. 

 

 

3.1 De middelen van de Duitse onderzeedienst in de Tweede Wereldoorlog 

 

De opbouw van de Duitse onderzeedienst begon na het ondertekenen van het Anglo-

German Naval Treaty. Het voorbereidende werk op de constructie van de U-boten was toen 

al zo ver gevorderd dat 11 dagen later, op 29 juni, de eerste U-boot van de scheepswerf af 

kwam.86 Vanaf de heroprichting van de Duitse onderzeedienst tot de capitulatie in mei 1945 

werden 1171 U-boten in de vaart genomen. Hiervan hebben 674 U-boten echter nooit een 

succesvolle aanval op een vijandelijk schip uitgevoerd. Showel (2002) schrijft dat een deel 

van deze boten enkel diende als prototype of als bevoorradingsboot maar geeft verder geen 

oorzaken voor het grote aantal onsuccesvolle U-boten.87 Op basis van mijn onderzoek kan ik 

hier zelf wel enkele uitspraken over doen.  

U-boten die geproduceerd werden moesten eerst nog opwerken alvorens ze 

operationeel werden, boten die pas laat in de oorlog van de scheepswerven kwamen waren 
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hierdoor te laat operationeel om nog effectief aan de oorlog deel te nemen. Zoals ik in mijn 

vorige hoofdstuk schreef, heeft het daarbij tot het voorjaar van 1941 geduurd voordat het 

aantal U-boten in de Atlantische Oceaan begon toe te nemen, maar vanaf 1943 begon de 

strijd in het voordeel van de Geallieerde konvooien te kantelen. Het aantal schepen dat elke 

maand per U-boot op zee tot zinken werd gebracht was toen al gedaald tot minder dan 

één.88 Veel U-boten werden pas later operationeel en moesten opereren in een theater waar 

de Geallieerden de bovenliggende partij waren geworden. 

Ik zal in deze paragraaf eerst ingaan op de types U-boot die door de Duitsers werden 

gebruikt, vervolgens zal ik in de tweede sub-paragraaf kort uitweiden over de 

torpedoproblemen waar de Duitsers mee kampten tot en met 1942. Ten slotte zal ik in de 

derde sub-paragraaf in gaan op het U-boot personeel en de training en oefeningen daarvan. 

 

3.1.1 De verschillende typen U-boten 

 

In 1935 had de Duitse marine al een aantal onderzeeboten klaar of nog onder constructie 

van drie verschillende types, te weten: 12 Type II U-boten, 2 Type I’s en 10 Type VII’s. De 

Type II’s waren kleine boten met 250 ton waterverplaatsing en een actieradius van 3.100 

nautische mijl (nmi), de Type I’s waren een stuk groter met een 712 ton waterverplaatsing en 

een actieradius van 7.900 nmi. Dit was echter volgens Dönitz geen prettig type onderzeeboot 

omdat hij erg moeilijk hanteerbaar was. Het meest succesvolle type onderzeeboot was in zijn 

optiek de Type VII. Deze boot had 500 ton waterverplaatsing, een actieradius van 6.200 nmi, 

een oppervlaktesnelheid van 16 knopen, beschikte over 6 torpedobuizen ( 4 voor en 2 

achter), kon 12 tot 14 torpedo’s dragen, had een duiksnelheid van 20 seconden en was goed 

handelbaar onder water. Het enige minpunt aan deze boot vond Dönitz de actieradius, die 

volgens hem hoger moest liggen.89  

Om de actieradius te vergroten werd de Type VIIB ontworpen, die 517 ton 

waterverplaatsing had en veel meer brandstof mee kon nemen waardoor de actieradius tot 

8.700 nmi werd vergroot.90 Dönitz vond dat de Type VII U-boot het beste geschikt was voor 

de opbouw van de U-bootvloot zoals hij deze voor ogen had en probeerde de Duitse marine 

top ervan te overtuigen om U-boten van dit type te produceren. Daarnaast wilde hij nog een 

U-boot laten ontwikkelen die een grotere waterverplaatsing en actieradius had, bedoeld voor 

individuele operaties ver verwijderd van de thuishavens. Het OKM zag echter aanvankelijk 

geen heil in de plannen van Dönitz en opteerde voor de productie van zeer grote U-boten 

met een waterverplaatsing van 2.000 ton. Uiteindelijk zijn de grote U-boten nooit 
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geproduceerd maar vanwege deze onenigheid werd de U-boot productie in aanloop naar de 

oorlog geremd, in 1937 werd bijvoorbeeld slechts één U-boot geproduceerd.91
  In 1940 werd 

de derde variant op de Type VII in de U-boot gelederen opgenomen, de Type VIIC. Van dit 

type, en de varianten daarop, produceerden de Duitsers uiteindelijk ruim 660 boten 

gedurende de oorlog, meer dan de helft van het totale aantal U-boten dat van de Duitse 

scheepswerven af kwam.92 De Type VIIC had waterverplaatsing van ongeveer 750 ton, een 

actieradius van 8.500 nmi bij normale kruissnelheden, beschikte over 5 torpedobuizen, 4 

voor en 1 achter, en kon in totaal 14 torpedo’s meenemen per patrouille. De maximale 

snelheid aan het wateroppervlak was 17 knopen en onderwater kon deze boot 7,5 knopen 

halen.93 Tegenwoordig ligt bij onderzeeboten hun onderwatersnelheid juist hoger doordat er 

in het ontwerp rekening mee is gehouden dat ze voornamelijk onder water opereren. Bij de 

onderzeeboten die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt was dit nog niet het geval. 

Een ander type U-boot waarvan er veel vanuit de Duitse scheepswerven naar het 

operatiegebied in de Atlantische Oceaan zijn gekomen is de Type IX en de varianten daarop. 

Deze boten waren met meer dan 1.000 ton waterverplaatsing groter dan de Type VII 

varianten en hadden een grotere actieradius van ongeveer 11.500 nmi. Ze konden maximaal 

22 torpedo’s mee nemen, wat meer was dan de VII varianten. De onderwatersnelheid was 

gelijk aan de Type VIIC maar boven water was de Type IX met 18 knopen iets sneller. Zowel 

de Type VIIC als de Type IX kon in principe tot 400ft diep duiken maar in praktijk was de 

duikdiepte nog groter, vooral bij de Type VIIC. Naast de torpedobuizen was de Type IX ook 

uitgerust met twee kanons, een 4.5 inch en een 37mm kanon, en een 20mm 

luchtafweergeschut.94 Nadelen van de Type IX ten opzichte van de Type VIIC waren dat 

deze boot minder diep kon duiken dan de Type VIIC, meer tijd nodig had om te duiken en 

vatbaarder bleek voor fouten en beschadigingen. Waar de boten aanvankelijk nog 

gezamenlijk werden ingezet trok Dönitz de Type IX boten uiteindelijk terug om deze, vaak 

afzonderlijk, in verder afgelegen wateren te laten opereren.95 
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Figuur 3: Schematische weergave van een Type VIIC U-boot.
96

 

 

De Type VIIC U-boot, hierboven weergegeven, was een zeer zeewaardige en 

manoeuvreerbare onderzeeboot. Omdat de Duitsers dit type boot voor een grote 

verscheidenheid aan operaties inzetten zijn er veel variaties van deze boot. Vanaf de zomer 

van 1943 rustten ze de geproduceerde VIIC’s ook uit met een schnorchel, een van 

oorsprong Nederlandse uitvinding die een U-boot in staat stelde op periscoopdiepte lucht 

aan te zuigen zodat de U-boot niet aan de oppervlakte hoefde te komen om zijn 

dieselmotoren te gebruiken.97 De schnorchel was een revolutionair apparaat maar zou pas 

echt tot zijn recht komen op U-boten die een hoge onderwatersnelheid hadden en deze 

snelheid ook lang konden volhouden. Deze onderzeeboten, de Types XXI en XXIII, moesten 

de Duitsers echter nog ontwikkelen.98  

De Type VIIC was behalve met de torpedobuizen ook nog uitgerust met een 2cm. 

Flak luchtafweergeschut en een 8.8cm. kanon, dit is ook te zien op de afbeelding hierboven. 

Het luchtafweergeschut was gestationeerd op een apart platform dat aan de conning tower 

vast zat zodat de bemanning het snel kon bereiken indien dit vereist was.99 Ook te zien op de 

schematische weergave is de DF (Direction Finder), dit was een apparaat waarmee de U-

boten radioboodschappen konden opvangen en de richting ervan kon bepalen.100 

Aanvankelijk werden de U-boten niet uitgerust met radardetectiesystemen. Dit veranderde 

naarmate de oorlog vorderde en het risico dat de U-boten door de Geallieerde radars 

gedetecteerd werden toe nam. Tegen 1942 waren veel U-boten hierom met een 

radardetectiesysteem uitgerust. In 1943 hadden de Geallieerden echter een korte-golf 
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radarsysteem ontwikkeld. De Duitsers ontwierpen hier uiteindelijk ook een detectiesysteem 

voor maar dit had een zeer klein bereik.101 Naast een radardetectiesysteem begonnen men 

in Duitsland ook met de ontwikkeling van een actieve radar voor de U-boten en vanaf het 

voorjaar van 1944 rustten ze de eerste boten uit met een radarsysteem dat effectief 

vliegtuigen kon opsporen.102  

 

Hoewel de Type VIIC en Type IX veel zijn geproduceerd, waren het niet de meest moderne 

onderzeeboten die van de Duitse scheepswerven kwamen tijdens de oorlog. Beide modellen 

dateerden al van voor de oorlog maar de Duitse marine top gaf lang de voorkeur aan de 

massaproductie van deze platformen boven de ontwikkeling van andere U-boten. Mede 

hierdoor ervoeren de Duitsers een terugslag in 1943; hun U-boten waren niet langer goed 

opgewassen tegen de onderzeebootbestrijdingscapaciteit van de Geallieerden. Om dit 

probleem op te vangen ontwierpen de Duitsers de Types XXI en XXIII, zeer revolutionaire 

elektrisch aangedreven onderzeeboten. Ze introduceerden deze boten eind 1944 maar het 

duurde zo lang voordat deze operationeel beschikbaar waren dat ze geen invloed op de 

uitkomst van de oorlog hebben gehad.103  

 

3.1.2 Torpedoproblemen 

 

In maart 1940 werden alle U-boot operaties in de Atlantische Oceaan opgeschort. Alle U-

boten moesten van het Duitse opperbevel assisteren bij de inname van Denemarken en 

Noorwegen waar ze de invasieroutes moesten beveiligen, dit had de prioriteit. Gedurende 

deze operaties, die zich in het voorjaar van 1940 afspeelden, kwam een probleem boven 

water dat de effectiviteit van de U-boten aantaste. Torpedo’s die werden afgevuurd gingen te 

vroeg, te laat of zelfs helemaal niet af. Deze problemen waren al langer waargenomen maar 

vonden nu op grote schaal plaats.104 Ten minste 25% van de torpedo’s die de Duitsers 

afvuurden waren foutief. Uit de statistieken blijkt dat deze foutieve torpedo’s verantwoordelijk 

waren voor ruim 40% van de missers.105 

 De hoofdoorzaak voor het falen van de torpedo’s bleek dat het 

ontstekingsmechanisme, dat op het magnetisch veld van de schepen moest reageren, niet 

werkte boven de 62°30 Noorderbreedte. Daarbij leek het er op dat het 

ontstekingsmechanisme te veel invloed ondervond van het magnetisch veld van de aarde in 
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kustgebieden. Dit resulteerde er in dat de U-boten een deel van hun slagkracht verloren en 

minder effectief konden opereren. Ook bracht het de U-boten zelf in gevaar omdat 

vijandelijke schepen door hun foutieve torpedo’s op de hoogte waren van hun 

aanwezigheid.106 Om dit probleem het hoofd te bieden besloten de Duitsers in juni 1940 dat 

hun torpedo’s voorlopig weer uitgerust werden met een contactontsteking. Het duurde 

uiteindelijk tot eind 1942 voordat de torpedo’s met een nieuw magnetisch 

ontstekingsmechanisme werden uitgerust. Tot die tijd zijn veel schepen aan de Duitse U-

boten ontkomen door foutieve torpedo’s.107 Padfield (1995) onderschrijft dit en stelt dat “The 

weak links in the U-boats’otherwise superb technology were the torpedoes.” Een andere 

factor die het voor mij aannemelijk maakt dat de U-boten, ondanks de vele successen die zij 

boekten, minder effectief waren door foutieve torpedo’s is dat in totaal een kleine 6.000 

schepen door U-boten zijn aangevallen in het Atlantische theater waarvan er ‘slechts’ 2.450 

tot zinken zijn gebracht.108 

 De oorsprong van de problemen met het ontstekingsmechanisme lag volgens Dönitz 

bij het marine departement dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en het testen van 

de torpedo’s. Dit departement was vanaf begin tot eind, van ontwerpfase tot testfase, 

verantwoordelijk voor de torpedo’s en besliste zelf of de torpedo gereed was voor 

operationeel gebruik. Dönitz betoogt in zijn memoires dat de operationele eenheden meer 

inspraak hadden moeten hebben in de testfase van de torpedo. Daarnaast had niet alle 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, productie en het testen van de torpedo’s bij één 

autoriteit moeten liggen.109  

De problemen met de torpedo’s werden hoog opgenomen door de Duitsers en in april 1940 

riepen ze een commissie in het leven die het falen van de torpedo’s moest onderzoeken. 

Deze commissie stelde vast dat de fouten waren ontstaan als gevolg van nalatigheid bij het 

testen van de torpedo’s door het Torpedo ontwikkelingsdepartement en bij de preparatie van 

torpedo’s voordat ze deze bij de operationele eenheden afleverden. Op basis van deze 

bevindingen werden de verantwoordelijken binnen dit departement vervolgens voor de 

krijgsraad gedaagd en bestraft.110 
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3.1.3 Personeel en training 

 

Het personeel van de Duitse onderzeedienst bestond aanvankelijk volledig uit mannen die 

op vrijwillige basis voor een functie aan boord van de U-boten hadden gekozen. Voor de 

rekrutering van maakten ze echter veel gebruik van propaganda. Via deze propaganda werd 

de indruk gewekt dat het leven aan boord van de U-boten luxer was dan de werkelijke 

situatie, daarbij werden de gevaren die het werken op een U-boot met zich mee bracht 

buiten beschouwing gelaten.111 De propaganda schetste een beeld van het U-bootpersoneel 

als de elite van de marine. Succesvolle commandanten werden verheerlijkt en jonge 

officieren werden aangetrokken door de vooruitzichten op succes en de mogelijkheid snel in 

rang te stijgen. Toch moesten de Duitsers na verloop van tijd ook teruggrijpen op het 

gedwongen herplaatsen van personeel van de oppervlaktevloot bij de U-boten. Hetgeen niet 

strookte met het geschetste en gepropageerde beeld van het vrijwilligerskorps.112 Uiteindelijk 

hebben een kleine 41.000 mannen tijdens de oorlog op de Duitse U-boten gediend, ruim 

28.000 vonden hierbij de dood.113 

Mannen die zich opgaven voor de Duitse onderzeedienst werden onderworpen aan 

een medische keuring en moesten enkele psychologische tests ondergaan alvorens ze 

begonnen aan hun initiële trainingsperiode van drie maanden. Deze initiële training, die voor 

alle marine onderdelen hetzelfde was, werd gevolgd door een gespecialiseerde cursus 

waarna de rekruut in aanmerking kwam voor een van de speciale U-boot scholen. Indien hij 

de gehele training succesvol had doorlopen werd hij op een van de operationele boten 

geplaatst.114 

 Al in 1933, 2 jaar voor de daadwerkelijke heroprichting van de Duitse U-bootvloot, 

werden de eerste mannen opgeleid om functies aan boord van onderzeeboten te vervullen. 

In Kiel was een onderzeebootverdedigingsschool opgericht die er in werkelijkheid toe diende 

personeel klaar te stomen voor het moment dat de U-boten wederom deel zouden uitmaken 

van de Duitse vloot. Tegen de tijd dat de eerste U-boot van de werf kwam stond er dus al 

een getrainde bemanning klaar die direct met de boot aan de slag kon.115 Nadat Dönitz de 

leiding had gekregen over de heropgerichte U-bootvloot begon hij direct met trainingen op 

zee. Hij was aanvankelijk zeer persoonlijk betrokken bij de training van zijn personeel en 

bemoedigde kameraadschap tussen officieren en schepelingen, zijn aanpak verschilde 
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daarin sterk van de manier waarop de verhoudingen tussen het Duitse marinepersoneel in 

het verleden waren geweest.116  

 

Omdat de doctrinevorming met het verdwijnen van de U-bootvloot na de Eerste 

Wereldoorlog tot stilstand was gekomen, was Dönitz vrij om zijn visie op het U-bootwapen in 

de trainingen te verwerken. Al vanaf het begin werden de U-boten en hun bemanning 

getraind in alle verschillende facetten van oorlogsvoering die Dönitz voor de U-boten voor 

ogen zag. Zowel het aanvallen van oorlogsschepen als koopvaardijschepen behoorde tot de 

oefeningen. Naast de gangbare aanvallen bij daglicht, waarbij de boten onder water 

opereerden, oefenden ze ook in het uitvoeren van nachtelijke aanvallen waarbij de U-boten 

aan de oppervlakte opereerden. Ook had Dönitz vanaf het begin al plannen voor het 

beoefenen van groepstactieken met U-boten voor het aanvallen van konvooien of formaties 

van oorlogsschepen.117  

Helaas voor Dönitz en de U-boten deelde het OKM zijn visie op het U-bootwapen 

niet. Dit resulteerde in beperkingen op de oefeningen zoals de oplegging van een maximale 

duikdiepte.118 Toch slaagden Dönitz en zijn staf er in om goed getrainde en gemotiveerde 

mannen voor de U-boten te creëren in de aanloop naar en tijdens het begin van de oorlog. 

Naarmate de oorlog vorderde ging dit echter steeds moeizamer. De grote verliezen die de U-

bootcampagne bij het U-boot personeel teweegbracht eiste zijn tol. Met de jaren dat de 

oorlog voortduurde nam de gemiddelde leeftijd en ervaring van de schepelingen en officieren 

steeds verder af.119  

 

 

3.2 De middelen van de Amerikaanse onderzeedienst in de Tweede 

 Wereldoorlog 

 

De Amerikanen ontplooiden gedurende de oorlog meer dan 20 verschillende types 

onderzeeboten. Dit waren voornamelijk fleet submarines, op een paar oude O, R en S-klasse 

boten na, die allen van voor 1925 dateerden. De reden hiervoor was dat de onderzeeboten 

in staat moesten zijn de slagvloot bij te houden omdat ze deze moesten ondersteunen als 

verkennende eenheden.120 In lijn met de vorige paragraaf, waarin ik de middelen van de 
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Duitsers heb geanalyseerd, zal ik in deze paragraaf beginnen met een analyse van de 

onderzeeboottypen die de Amerikanen hebben gebruikt. De tweede sub-paragraaf heeft 

betrekking op torpedoproblemen. Niet alleen de Duitsers ondervonden tijdens de oorlog 

problemen met hun torpedo’s, ook de Amerikanen hadden hier in de Pacific last van. Deze 

problemen drukten aanvankelijk zwaar op de effectiviteit van de Amerikaanse onderzeeboot 

in het Pacifische oorlogstheater.121 Tot slot zal ik in de laatste sub-paragraaf kort in gaan op 

het personeel en de training. 

  

3.2.1 De onderzeeboottypes  

 

Nadat hun periode van neutraliteit met de aanval op Pearl Harbor tot een einde was 

gekomen en de Amerikanen direct bij de vijandelijkheden van de oorlog betrokken waren, 

produceerden ze een kleine 200 onderzeeboten van de Gato-klasse en de nauw verwante 

Balao- en Tench-klasse. Naast deze boten beschikten de Amerikanen ook nog over 49 

andere fleet submarines van 15 uiteenlopende typen die ze sinds 1923 hadden 

geproduceerd en 62 verouderde coastal submarines.122 Het merendeel van deze verouderde 

typen onderzeeboten betrof S-klasse boten. Dit was het type boot dat naast de fleet 

submarines ook bij de Aziatische en Pacifische vloot werd ondergebracht. In tegenstelling tot 

de grotere fleet submarines benoemden de Amerikanen deze boten niet maar maakten ze 

onderscheid door toekenning van een klasse-letter en een nummer.123 

De S-klasse boten, waarvan de Amerikanen tussen 1918 en 1924 vier verschillende 

typen produceerden, hadden een waterverplaatsing variërend van 854 tot 906 ton. Ze 

konden snelheden halen van 14 tot 15 knopen aan de oppervlakte en maximaal 11 knopen 

onder water en beschikten over vier torpedobuizen.124 De S-boten waren aanvankelijk 

ontworpen om op te treden in de Atlantische Oceaan, maar in de periode dat ze in dienst 

werden gesteld verschoof het zwaartepunt van de Amerikaanse maritieme strategie naar de 

Pacifische en Indische Oceaan. Dit waren warmere wateren en de boten moesten hiervoor 

worden aangepast met betere ventilatiesystemen om de mogelijke operatietijd van de boot 

en haar bemanning te vergroten.125 Al in het begin van de jaren ’20 bleek dat de S-boten niet 

geschikt waren om als aanvalsonderzeeboot te dienen en met de oppervlaktevloot op te 
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treden. Uit oefeningen kwam naar boven dat de boten hiervoor te langzaam waren en een te 

kleine actieradius hadden. De S-boten kregen binnen de U.S. Navy hierom de taak bij te 

dragen aan de verdediging van Manilla, Hawaii, Panama en de Amerikaanse westkust. Om 

onderzeeboten in de vloot te laten integreren en in lijn met Plan Orange op te laten treden 

hadden de Amerikanen een groter en sneller type boot nodig dat in staat was grote 

hoeveelheden brandstof mee te nemen om zo de actieradius en het uithoudingsvermogen te 

vergroten.126 

De Amerikanen richtten zich hierom niet langer op de productie van S-boten maar op 

de ontwikkeling van de fleet submarines. Ondanks de gevolgen van de Disarmament 

Conference, die in 1922 had plaatsgevonden en de productie van onderzeeboten 

belemmerde, produceerden ze de eerste zes fleet submarines tussen 1924 en 1930. De 

eerste modellen waren zeer groot en hadden veel tijd nodig om te duiken. De 

daaropvolgende modellen waren kleiner maar konden sneller onder het wateroppervlak 

verdwijnen. Het duurde tot halverwege de jaren ’30 voordat een type fleet submarine 

ontworpen was waarvan de Amerikanen meer dan 1 of 2 boten konden produceren. Tegen 

de tijd dat de ze actief bij de oorlog werden betrokken waren er 39 fleet submarines actief in 

de Pacific en nog eens 73 onder constructie, aan het opwerken of in de testfase.127 

 

De Gato-klasse en de verwante Balao- en Tench-klasse onderzeeboten, die gedurende de 

oorlog en in de jaren daarna de ruggengraat van de Amerikaanse onderzeedienst vormden, 

konden aan de oppervlakte een snelheid van maximaal 20 knopen halen en een maximum 

snelheid van 8,5 knopen onderwater. Ze hadden een waterverplaatsing aan de oppervlakte 

van ruim 1500 ton, hiermee waren ze iets groter dan de andere fleet submarines met 

uitzondering van de eerste drie typen. Ze beschikten over 10 torpedobuizen, 6 aan de 

voorkant en 4 aan de achterzijde, en konden 24 torpedo’s meenemen per patrouille. Behalve 

met torpedo’s waren de boten uitgerust met een kanon en twee .50 machinegeweren.128 
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Figuur 4:  Schematische weergave van een U.S. fleet submarine.
129

 

 

De fleet submarines konden veel brandstof mee nemen en hadden daardoor een groot 

uithoudingsvermogen. Op normale kruissnelheden hadden ze een actieradius van 10.000 tot 

11.000 nmi en ze konden tot 48 uur aaneengesloten onder water opereren bij een snelheid 

van 2.5 knopen.130 De diepte tot waar de fleet submarines konden duiken verschilde per type 

maar van de modernere boten die de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog 

produceerden konden de Balao- en Tench-boten dieptes tot 400ft halen.131 Verder waren de 

boten op mechanisch gebied erg betrouwbaar en relatief goed bestand tegen aanvallen met 

dieptebommen. Hoewel de drukhuidconstructie er niet op ontworpen was tot grote dieptes te 

duiken waren de individuele componenten uitgebreid getest op hoe zij reageerden op een 

onderwaterexplosie. Aan de hand van deze testen werden zwakke punten vervolgens 

versterkt.132 
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In vergelijking met de onderzeeboten van andere marines waren de Amerikaanse 

boten door hun grootte relatief comfortabel voor de bemanning. Daarnaast beschikten ze 

over air-conditioning. De hoofdreden hiervoor was dat de temperaturen en luchtvochtigheid 

anders te hoog werden, hetgeen de systemen aan boord vatbaarder maakte voor slijtage en 

fouten, maar ook voor de bemanning was dit een welkome toevoeging die de 

werkomstandigheden aan boord enigszins verlichtte. Hiernaast waren er ook nog andere 

systemen aan boord waarmee de fleet submarines zich van de andere onderzeeboten 

onderscheidden. Zo waren ze uitgerust met een torpedo data computer (TDC) die een 

continue beeld schetste van de relatieve posities van de mogelijke doelwitten en daar een 

koers voor de torpedo aan koppelde. Daarnaast zorgde dit systeem ervoor dat het gyro-

kompas in de torpedo’s zich aanpaste aan de continue wisselende koers van de boot. Ook 

beschikten de fleet submarines over een sonar.133 

Een andere technologische voorsprong die de Amerikaanse fleet submarines hadden 

op de onderzeeboten die op dat moment door de andere staten in gebruik waren was de 

uitrusting met radar. Hoewel de scheepsradar op het moment dat de oorlog uitbrak nog in de 

kinderschoenen stond werden de fleet submarines al met het systeem uitgerust.134 

Aanvankelijk werden de boten uitgerust met een Short Direction-radar. Dit systeem had een 

kort bereik en kon niet in één bepaalde richting uitzenden. Dit systeem was voornamelijk 

bedoeld om naderende vijandelijke vliegtuigen waar te nemen en kon ook via een mast 

worden gebruikt voordat de boot geheel aan de oppervlakte kwam. Een nadeel van dit 

systeem was echter, naast het zeer geringe bereik, het sterke signaal dat het uitzond. Dit 

kon door de tegenstander worden opgepikt die dan de exacte locatie van de boot kon 

bepalen.135 Vanaf de zomer van 1942 voeren de eerste boten in het operatiegebied met een 

nieuwe radarsysteem, de SJ-radar. Dit was een radarsysteem dat gericht de oppervlakte kon 

af zoeken en speciaal ontworpen was voor het opsporen van vijandelijke scheepvaart. Dit 

systeem kon de exacte peiling en afstand tot een object bepalen, wat de fleet submarines de 

mogelijkheid bood ook ’s nachts of bij slecht zicht te opereren.136 

 

3.2.2 Torpedoproblemen 

 

Gedurende de strijd in de Pacific waren de Amerikaanse onderzeeboten uiteindelijk effectief 

in de strijd tegen de Japanse scheepvaart. Toch was de weg naar de overwinning niet 
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zonder problemen. Tijdens de onderzeebootcampagne zijn een aantal problemen met het 

materieel prominent aanwezig geweest die de effectiviteit van de onderzeeboten hevig 

ondermijnden. Het grootste probleem waren echter slecht werkende torpedo’s. Holmes 

(1966) betoogt dat de Amerikaanse fleet submarines over zeer goede technologie 

beschikten waardoor ze op een aantal vlakken superieur waren aan de onderzeeboten van 

andere marines maar dat “all this excellence was very nearly nullified by poor torpedoes”.137 

Deze mening wordt ook door andere auteurs gedeeld. Zo schrijven Dunningan en Nofi 

(1998) dat “U.S. submarines were practically disarmed because of their defective 

torpedoes”.138 Blair (1975) gaat zelfs nog iets verder en stelt dat “intelligently employed, with 

a workable torpedo, submarines might have entirely prevented the Japanese invasion of the 

Philippines and the Netherland East Indies”.139 Hoewel ik het er mee eens ben dat de 

foutieve torpedo’s zwaar op de effectiviteit van de Amerikaanse onderzeeboten drukte zou ik 

zelf wat genuanceerder zijn dan deze auteurs. Naast de torpedoproblemen waren er 

namelijk ook nog andere zaken die de effectiviteit van de Amerikaanse boten aantastten, 

bijvoorbeeld de manier waarop getraind was in aanloop naar de oorlog, dit zal ik in de 

volgende sub-paragraaf behandelen.  

 De torpedoproblemen werden veroorzaakt doordat de Mark XIV, de torpedo waar de 

Amerikaanse onderzeeboten op dat moment mee waren uitgerust, aanvankelijk niet werkte 

in de Pacifische wateren. De Mark XIV was een torpedo met een diameter van 21 inch, woog 

3,280 pond en had een explosieve lading van 643 pond. Het bereik van de torpedo varieerde 

van 4,1 km met een snelheid van 46 knopen tot 8,2 km met een snelheid van 31 knopen. De 

torpedo was ontworpen om onder het doel te ontploffen door een ontsteking die op het 

magnetisch veld van het doel reageerde, een mechanisme dat bij testen in de Atlantische 

Oceaan goed had gewerkt. Hier zat helaas ook de crux, de omgevingsfactoren in de Pacific 

en Aziatische wateren waren dusdanig anders dat de Mark XIV nagenoeg onbruikbaar werd. 

Het leek er op dat het magnetisch veld van de schepen een andere vorm aan nam ten 

gevolge van het magnetisch veld van de aarde dat in de Pacific en dichter bij de evenaar een 

andere vorm aan nam. Daarnaast reageerde het diepte-instellingsmechanisme van de 

torpedo’s anders in de Pacific dan in de Atlantische Oceaan waardoor de torpedo’s vaak 10 

of meer ft te diep door het water gingen. Het duurde ruim een jaar voordat de skippers van 

de Amerikaanse onderzeeboten dit probleem duidelijk kregen bij het departement dat 
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verantwoordelijk was voor de torpedo’s. Het duurde vervolgens nog tot halverwege 1943 

voordat de Amerikanen de problemen met de Marik XIV torpedo hadden opgelost.140 

 

Naast de problemen met de kwaliteit van de torpedo’s hadden de Amerikanen ook te 

kampen met kwantiteitsproblemen. Al voor de oorlog worstelden de Amerikanen met de 

productie van torpedo’s. Om aan de torpedobehoefte van de marine te voldoen werd de 

Newport factory, aanvankelijk het enige fabricatiepunt van torpedo’s, tussen 1933 en 1937 

uitgebreid van 1000 naar 3000 medewerkers zodat er vijf dagen per week rond de klok 

torpedo’s geproduceerd konden worden. Toch was dit niet genoeg, tegen 1942 zou de US 

Navy op deze manier een tekort van 2.425 torpedo’s hebben. Er werd daarom besloten tot 

een verdere uitbreiding van de fabriek in Newport en toestemming gegeven voor de opening 

van een tweede en later nog een derde fabriek elders in het land. Deze maatregelen 

kwamen echter te laat om het torpedotekort aan het begin van de oorlog het hoofd te 

bieden.141 

 Naast de aanvankelijke problemen met de productie waren er ook nog problemen 

met de hoeveelheid torpedo’s in de operationele gebieden. De torpedovoorraad van de 

Aziatische vloot had een flinke dreun te verduren gekregen nadat de Japanners op 10 

december ruim 230 torpedo’s van de voorraad op de Filipijnen hadden vernietigd bij 

bombardementen. Op Pearl Harbor waren de tekorten minder groot maar aanvankelijk lag 

het verbruik van de torpedo’s hoger dan de toevoer waardoor tekorten dreigden te ontstaan. 

Dit resulteerde in maatregelen die opgelegd werden om het torpedoverbruik terug te dringen, 

deze waren echter van relatief korte duur. Gedurende het jaar 1942 trok de torpedoproductie 

aan. Uiteindelijk werden er over dat gehele jaar ruim 2.380 torpedo’s geproduceerd 

tegenover een verbruik van ruim 2.100. In de loop van 1943 werd het tekort vervolgens 

opgelost.142 

 

3.3.3 Personeel en training 

 

De Amerikaanse onderzeedienst bestond volledig uit personeel dat op vrijwillige basis de 

keuze voor dit onderdeel had gemaakt. In vergelijking met de andere onderdelen binnen de 

Amerikaanse krijgsmacht was het een vrij kleine en selecte groep. Voor veel jonge officieren 

die voor de onderzeedienst kozen was het vooruitzicht van een vroegtijdig zelfstandig 
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commando over een eenheid een belangrijke motivatie. Daarnaast werden zowel officieren 

als schepelingen getrokken doordat de onderzeedienst goede mogelijkheden bood snel in 

rang te stijgen, goede opleidingsmogelijkheden aanbood en het salaris hoger lag dan bij de 

gangbare marine onderdelen.143  

 Zowel officieren als schepelingen moesten fysieke en psychologische keuringen 

ondergaan voordat ze in aanmerking kwamen voor een functie bij de onderzeedienst. Indien 

ze door deze keuringen kwamen was het nog een vereiste om een opleiding te volgen aan 

de Submarine School in New London voordat ze tewerkgesteld werden op een 

onderzeeboot.144 Zowel Morison (1949) als Holmes (1966) betogen dat de Amerikaanse 

onderzeedienst door de selectiviteit die er van uit ging en de getraindheid en toewijding van 

het personeel een corps d’élite was.145 

 

Bij trainingen en oefeningen werden in lijn met de Amerikaanse slagvlootdoctrine enkel 

slagschepen, slagkruisers, carriers en in speciale gevallen kleinere oorlogsschepen als 

waardige doelen voor onderzeeboten gezien. In het aangrijpen van koopvaardijschepen of 

konvooien werden de commandanten van de onderzeeboten niet getraind. Daarnaast werd 

ook niet geoefend in nachtelijke aanvallen aan de oppervlakte of groepstactieken. Tijdens de 

oefeningen werd de commandanten geboden zeer voorzichtig te zijn. Als zij gedetecteerd 

werden door vliegtuigen of hun periscoop gezien werd kon dit ernstige gevolgen hebben voor 

hun verdere carrière.146 

 Dit resulteerde erin dat de commandanten zeer voorzichtig te werk gingen, een 

houding die niet alleen in vredestijd de boventoon voerde maar ook tijdens de beginperiode 

van de oorlog. Dit bleek dus een negatief aspect van de Amerikaanse training. Een andere 

tekortkoming was dat de commandanten hoofdzakelijk beoordeeld werden op kwaliteiten 

zoals discipline, naleving van de regels, technische kennis en dergelijke zaken. Allemaal 

facetten die tijdens vredestijd van belang waren maar niet persé garandeerden dat de 

beoordeelde commandant het in oorlogstijd ook goed zou doen. Gedurende het eerste jaar 

van de oorlog werd uiteindelijk één-derde van de Amerikaanse onderzeebootcommandanten 

vervangen omdat zij toch niet over de juiste kwaliteiten beschikten.147 
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3.3 Vergelijking van personeel en middelen 

 

In de voorgaande twee paragrafen heb ik het materieel, de bewapening en het personeel 

van respectievelijk de Duitse U-boten en de Amerikaanse Silent Service geanalyseerd. 

Hiermee heb ik mijn tweede deelvraag: ‘Welke middelen hadden de Duitsers en de 

Amerikanen tot hun beschikking?’  beantwoord. Toch zal ik in deze derde paragraaf bij wijze 

van sub-conclusie nog op deze vraag in gaan. Dit doe ik door de belangrijkste verschillen en 

overeenkomsten tussen het materieel en personeel van beide landen naast elkaar te zetten 

en waar nodig verder toe te lichten.  

 

Gekeken naar het type boot dat door de Duitsers en de Amerikanen is gebruikt, valt op dat 

de Amerikanen een eenduidige visie hadden op het onderzeebootwapen en waartoe dit in 

staat moest zijn. Al vanaf de jaren ’20 werd begonnen met het ontwerpen en produceren van 

fleet submarines. Hoewel ze veel verschillende typen fleet submarines hebben gebruikt komt 

dit voornamelijk voort uit de beperkte oplage die van elk platform werd geproduceerd waarna 

begonnen werd met de constructie van een verbeterde versie van de fleet submarine. Een 

nieuwe boot verschilde wezenlijk niet veel van zijn voorganger maar bevatte enkele 

verbeteringen en nieuwe technologieën. Al sinds het begin van de jaren twintig waren de 

Amerikanen afgestapt van de kleinere coastal submarines en produceerden ze enkel nog 

fleet submarines, boten die in staat moesten zijn de slagvloot bij te houden waarvoor zij als 

verkennende eenheden moesten optreden. Hierom hadden ze een relatief groot bereik en 

een hoge oppervlaktesnelheid.148 

 De Duitsers konden pas weer beginnen met het heropbouwen van de U-bootvloot in 

1935, nadat het Anglo-German Naval Treaty de beperkingen van het verdrag van Versailles 

verdrongen had. In tegenstelling tot de Amerikanen was er aanvankelijk bij de Duitsers veel 

minder sprake van een eenduidige visie op het onderzeebootwapen en het type boot dat 

daar bij hoorde. Dönitz wilde in lijn met zijn filosofie de U-bootvloot opbouwen uit middelgrote 

boten, de Type VII(C) was volgens hem de boot waar de focus op moest liggen. Het OKM 

deelde zijn mening echter niet en wilde grotere U-boten produceren die zelfstandig moesten 

opereren. Deze onenigheid heeft de U-bootproductie in aanloop naar de oorlog geremd.149 

Uiteindelijk zijn er toch van de Type VIIC verreweg de meeste boten geproduceerd, gevolgd 

door de Type IX. In de onderstaande tabel worden de eigenschappen van de Amerikaanse 

fleet submarine en de Duitse Type VIIC en IX naast elkaar gezet.  
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U.S. Fleet Submarine Type VIIC Type IX 

Waterverplaatsing*: ongeveer 1500 ton 760 ton 1032 ton 

Snelheid: 20/8,5 knopen** 17/7,5 kts** 18/7,5 kts** 

Actieradius: 11.000 nmi/10 kts 8,500 nmi/10 kts 11,500 nmi/10 kts 

Duikdiepte: 250 - 400 ft > 400 ft > 400 ft 

Bewapening: 3" tot 5" kanon 3,5" & 2 x 20mm 4.1", 37mm & 20mm 

Torpedobuizen: 6 voor, 4 achter 4 voor, 1 achter 4 voor, 2 achter 

Extra torpedo's: 14 9 16 
* Betreft waterverplaatsing aan de oppervlakte  

** Snelheid aan het wateroppervlak/snelheid onder water  

Tabel 1:  U.S. fleet submarines en de Duitse Type VIIC & IX150 

 

De Amerikaanse fleet submarine was op bepaalde punten inferieur aan de Duitse U-boten, 

met name op het gebied van periscoopwaarneming, dieselmotoren en de 

drukhuidconstructie waardoor ze minder diep konden duiken dan de Duitse U-boten. Op 

andere punten overklaste de Amerikaanse fleet submarine zijn Duitse tegenhangers.151 Ze 

hadden een grotere actieradius dan de Type VIIC boten, konden zowel boven als onder 

water grotere snelheden behalen dan de Duitse boten en konden meer torpedo’s mee 

nemen. Daarnaast waren de boten relatief comfortabel en beschikten ze over een betere 

radar dan de Duitse boten.152 Een voordeel dat de Duitse U-boten vanaf de zomer van 1943 

hadden ten opzichte van de fleet submarines was de schnorchel. Dit stelde de Duitse boten 

in staat langer aaneengesloten onderwater te blijven. Naar mijn mening zijn deze verschillen 

tussen de boten van beide landen niet van grote invloed geweest op het verschil in uitkomst 

in beide theaters. Aanvankelijk waren de U-boten in de Atlantische Oceaan namelijk wel 

effectief in de strijd tegen de Geallieerde scheepvaart. Maar waar de Amerikaanse fleet 

submarines gedurende de gehele oorlog superieur bleken aan de Japanners, lieten de 

Duitsers toe dat de Geallieerden in het Atlantische theater superieur aan hen werden door te 

lang vast te houden aan massaproductie van de Type VIIC en in mindere mate de Type 

IX.153  

 Deze vergelijking waarin de Amerikaanse boten op sommige punten de Duitse boten 

overtroffen ging niet op voor de nieuwere elektrische boten, de Type XXI en XXIII, die aan 

het einde van de oorlog operationeel werden. De XXI moest de vervanging worden van de 

VIIC en was op nagenoeg alle vlakken superieur aan de andere boten.154 Na de oorlog 
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werden deze boten geclaimd door de Geallieerden die veel van de technologieën verwerkten 

in de ontwerpen van hun nieuwe onderzeeboten.155 Omdat de Type XXI en XXIII pas tegen 

het einde van de oorlog operationeel werden en nagenoeg niet zijn ingezet tegen de 

Geallieerde scheepvaart hebben ze nauwelijks invloed gehad op de uitkomst van de oorlog. 

Ik neem deze boten daarom niet mee in de vergelijking van het Duitse en Amerikaanse 

materieel. 

 

Wat in mijn optiek erg opvallend is, is dat zowel de Amerikanen als de Duitsers aan tijdens 

het begin van hun onderzeebootcampagne last ondervonden van foutief werkende torpedo’s. 

De effectiviteit van de onderzeeboten werd hierdoor aan beide kanten aangetast. Zowel voor 

de Duitsers als de Amerikanen gold dat de problemen voortkwamen uit het magnetische 

ontstekingsmechanisme. De Duitsers namen het probleem vanaf het moment dat het zich 

voor deed serieus op en sleepten de verantwoordelijken voor de krijgsraad.156 Bij de 

Amerikanen duurde het echter ruim een jaar voordat de klachten over de torpedo’s aan 

werden genomen. Uit de literatuurstudie blijkt dat over het algemeen genomen de 

Amerikanen meer last hebben ondervonden van hun torpedoproblemen dan de Duitsers. 

Hier is de overwegende opinie dat de Amerikaanse onderzeebootcampagne in de Pacific erg 

is teruggehouden door de foutieve torpedo’s. De Duitse onderzeebootcampagne in de 

Atlantische Oceaan kent ondanks de torpedoproblemen, die volgens de literatuur pas eind 

1942 volledig opgelost waren, wel veel successen tot die tijd. 

 

Als ik kijk naar het personeel en de training valt mij op dat zowel de Amerikaanse Silent 

Service als de Duitse U-boten in eerste instantie volledig bemand werden door een 

vrijwilligerskorps. Voor de Duitsers veranderde dit in de loop der tijd echter doordat de 

aanmeldingen niet meer opwogen tegen de verliezen. Daarnaast maakten de Duitsers veel 

gebruik van propaganda bij de werving van nieuw U-bootpersoneel. Overeenkomsten aan 

Duitse en Amerikaanse zijde waren dat er voor jonge officieren meer vooruitzicht was op een 

vroeg commando en snellere stijging in rang. Daarnaast gold binnen beide marines dat de 

onderzeedienst als een elitekorps werd gezien. 

 De training van het U-boot personeel was vanaf de heroprichting van de U-bootvloot 

erg goed en volgens Padfield (1995) superieur aan de onderzeediensten van andere 

landen.157 Dönitz zorgde ervoor dat al vanaf de heroprichting van de U-bootvloot werd 

begonnen met alle verschillende facetten van het U-bootoptreden, hieronder viel dus ook het 

aanvallen van koopvaardijschepen. Bij de Amerikaanse trainingen daarentegen lag de focus 
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niet op koopvaardijschepen maar op grote oorlogsschepen. De Amerikaanse skippers waren 

hierdoor aanvankelijk slecht voorbereid op een ongelimiteerde onderzeebootoorlog tegen 

Japan. Daarnaast werd van hen tijdens oefeningen altijd verwacht dat ze zeer voorzichtig te 

werk gingen, fouten konden hen met het perspectief op hun carrière duur komen te staan. Dit 

resulteerde er echter in dat veel Amerikaanse skippers ook te voorzichtig waren in 

oorlogstijd. 
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4 Wijze van optreden 

 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik eerst gekeken naar hoe de Duitsers en de 

Amerikanen het onderzeebootwapen in hun (maritieme) strategie hadden ingebed en 

vervolgens naar het materieel en de manschappen die zij tot hun beschikking hadden om het 

onderzeebootwapen in te zetten. In dit hoofdstuk zal ik mij op de daadwerkelijke inzet van de 

onderzeeboten richten. Hiermee zal ik invulling geven aan mijn derde deelvraag, “Hoe werd 

het onderzeebootwapen door de Duitsers in de Atlantische Oceaan en de Amerikanen in de 

Pacific ingezet tegen de vloot van de tegenstander?”. Ik zal analyseren hoe de Duitsers en 

de Amerikanen de boten op het operationele niveau ontplooiden.  

 In lijn met mijn vorige hoofdstukken zal ik ook dit in dit hoofdstuk beginnen met een 

analyse van Duitse werkwijze. De eerste paragraaf luidt dan ook “U-bootoptreden in de 

Atlantische Oceaan”. Hierna zal ik in de tweede paragraaf, “Silent Service in de Pacific” op 

eenzelfde wijze de inzet van de Amerikaanse boten in de Pacifische Oceaan analyseren. 

Ten slotte zal ik dit hoofdstuk afsluiten met de paragraaf “Vergelijking van de Duitse en 

Amerikaanse inzet van het onderzeebootwapen”. Deze paragraaf zal net zoals de 

afsluitende paragrafen van de voorgaande twee hoofdstukken een sub-conclusie vormen 

waarin ik de punten uit beide analyses naast elkaar uiteenzet en de verschillen en 

overeenkomsten duidelijk maak. 

 

 

4.1 U-bootoptreden in de Atlantische Oceaan 

 

Nadat Dönitz in 1935 het commando over de heropgerichte U-bootvloot had gekregen moest 

hij nadenken over de manier waarop het U-bootwapen in de toekomst zou worden ingezet. 

De resultanten van zijn denkwerk waren onder andere de befaamde Rudeltaktik en de 

nachtelijke oppervlakte aanvallen waarbij de U boten aan de oppervlakte opereerden als 

torpedoboten, twee vormen van optreden waar de Engelsen aanvankelijk niet op voorbereid 

waren waardoor de U-boten in de beginfase van de oorlog in het voordeel waren.158 Het 

eerste doel van Dönitz was echter om de kersverse U-bootbemanningen en commandanten 

wegwijs te laten worden met de platformen en de kwaliteiten die benodigd waren om met de 

U-boten te opereren. Gedurende deze jaren werd veel van de Duitse U-bootbemanningen 

gevergd. De boten waren vijf dagen per week op zee waarbij ze overdag aanvallen onder 
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water en ’s nachts aanvallen aan de oppervlakte beoefenden.159 Het duurde een paar jaar 

voordat hij zijn concept van de Rudeltaktik in de praktijk kon testen. Tijdens meerdere 

oefeningen bleek een kleine groep U-boten oppermachtig tegenover een konvooi van 

oppervlakteschepen en de Rudeltaktik bood Dönitz en zijn staf goede vooruitzichten voor de 

toekomst.160 Ik zal in deze paragraaf ingaan op de oorsprong van deze Rudeltaktik en hoe de 

Duitsers dit concept uitwerkten en toepasten. Tevens zal ik analyseren hoe de inzet van de 

U-boten tijdens het verloop van de oorlog veranderde en welke omstandigheden en 

achtergronden hieraan ten grondslag lagen.  

 

4.1.1 Ontstaan en eerste ontwikkeling van de Rudeltaktik 

 

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog deden de Duitsers pogingen om 

gecoördineerde aanvallen met twee of drie U-boten uit te voeren. Het concept om meerdere 

U-boten tegelijkertijd te laten op treden, de basis voor de Rudeltaktik waar Dönitz befaamd 

om is geworden, stamt dus al van jaren voor de heroprichting van de Duitse U-bootvloot. 

Voordat deze gecoördineerde aanvallen verder uitontwikkeld konden worden kwam de 

Eerste Wereldoorlog echter tot een einde. Wel was duidelijk geworden dat om in de 

toekomst succesvolle aanvallen tegen konvooien uit te kunnen voeren de U-boten in 

gecoördineerde groepen moesten opereren. Gedurende de periode tot 1935, toen de 

Duitsers hun U-bootkennis in het geheim op peil moesten houden, werd ook over dit concept 

nagedacht, voornamelijk om het zoekgebied van de U-boten in de toekomst uit te breiden. 

Met de vooruitgangen die werden geboekt op het gebied van radiotechnologie, waardoor de 

boten in staat waren signalen over grote afstanden uit te zenden en te ontvangen, werd dit 

ook steeds beter mogelijk.161 

 Dönitz schrijft in zijn memoires dat het organiseren van U-boten in groepen in de 

Eerste Wereldoorlog niet lukte en dat hij vastberaden was om dit probleem op te lossen toen 

hij in 1935 de leiding kreeg over U-bootvloot. Hierbij liepen hij en zijn staf tegen een aantal 

punten aan. Allereerst rees de vraag hoe de leiding over en groep U-boten gevoerd moest 

worden en bij wie deze leiding moest liggen. Ten tweede moest worden uitgezocht hoe de U-

boten met elkaar konden communiceren onder de verschillende omstandigheden en met 

welke communicatiemiddelen de boten daartoe uitgerust moesten worden. Tot slot moest 

worden uitgezocht hoe de U-boten gezamenlijk moesten optreden om de het maximale 
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potentieel uit de Rudeltaktik te kunnen halen. Gedurende de verscheidene oefeningen die 

tussen 1937 en de zomer van 1939 gehouden werden een antwoord gevonden op deze 

vragen en de basis gelegd voor de Rudeltaktik en succesvolle gecoördineerde aanvallen in 

de toekomst.162  

Aanvankelijk werd geoefend met een groep U-boten die ter verkenning een 

patrouillelinie vormden om zo groter gebied te bestrijken dan indien zij individueel 

opereerden. Wanneer een van de verkenningsboten de vijand spotte moest deze de andere 

boten in de linie signaleren en de aanval openen, de andere boten zouden zich richting deze 

boot begeven en zich bij de aanval aansluiten. Later werd zo een verkenningsgroep 

aangevuld met aanvalsgroepen waarover één van de U-bootcommandanten uit die groep de 

leiding had. Hij kreeg vervolgens weer instructies vanaf de kust van een lid van de U-bootstaf 

die de algehele controle over de operaties had.163 Het was de bedoeling dat één of meer 

aanvalsgroepen zich achter de verkenningslinie bevonden en in actie kwamen zodra een van 

de verkenningsboten de komst van de vijand doorgaf. Hiermee werd het probleem 

ondervangen dat de boten uit de verkenningslinie allicht niet op tijd konden komen en er 

onvoldoende boten voor een aanval beschikbaar waren.164 Het zou echter nog een jaar 

duren na het begin van de oorlog voordat de eerste successen met de Rudeltaktik werden 

geboekt.165 

 

4.1.2 U-bootoptreden gedurende de oorlog 

 

Naast alle beperkingen die de U-boten werden opgelegd in hun optreden gedurende de 

eerste periode van de oorlog was er een grote discrepantie tussen de driehonderd U-boten 

die Dönitz nodig achtte voor het succesvol ontplooien van de Rudeltaktik en het kleine aantal 

boten dat beschikbaar was toen de oorlog uitbrak. Al in september 1939 kwamen de eerste 

berichten bij de Duitsers binnen van schepen die in konvooien voeren. De eerste pogingen 

om met rudels op te treden vonden plaats in oktober en november. Deze pogingen faalden 

echter omdat er onvoldoende U-boten beschikbaar waren. Er waren echter nog veel 

Geallieerde schepen die niet door konvooien begeleid werden en de U-boten konden in deze 

fase van de oorlog nog redelijk dicht onder de Britse kust opereren waardoor ze wel 

successen konden boeken. De Geallieerde konvooien waren daarbij nog niet sterk genoeg 
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om aanvallen van alleen opererende U-boten te weerstaan. Er werd dus besloten om de 

beschikbare U-boten zelfstandig te laten opereren van Groot-Brittannië tot aan Gibraltar.166  

Nadat in 1940 de Geallieerden op het Europese vasteland waren verslagen en 

Frankrijk was ingenomen werd het mogelijk om de uitvalsbases voor de U-boten in de 

Franse havens te stationeren. De afstand van de U-boten tot het operatiegebied werd 

hierdoor kleiner en tevens zorgden de Duitsers dat er daar reparatiefaciliteiten beschikbaar 

kwamen.167 Doordat de U-boten nu dichter op het operatiegebied zaten was het beter 

mogelijk om de U-boten in de operatiegebieden rondom Groot-Brittannië te houden en 

konden ze snel de Britse sea-lines of communication bereiken. Hoewel ze aanvankelijk nog 

individueel op patrouille gingen en niet volgens de Rudeltaktik optraden boekten ze 

successen en werden vele duizenden tonnages scheepsvracht tot zinken gebracht.168 Dit 

wordt in onderstaand figuur geïllustreerd. Het aantal U-boten dat zich in de Atlantische 

Oceaan bevond nam niet toe, maar het aantal schepen dat ze tot zinken brachten nam in de 

tweede helft van 1940 zeer fors toe toen de U-boten vanuit Franse havens gingen opereren. 

 

 

Figuur 3:  De bovenste grafiek toont het aantal U-boten dat actief was in de Atlantische Oceaan 

van het begin van de oorlog tot en met 1940, de onderste grafiek toont het aantal 

tonnages koopvaardijschepen dat door de U-boten per kwartaal tot zinken werd 

gebracht in dezelfde periode.
169

 

 

Tussen het najaar van 1940 en het voorjaar van 1941 begon de Rudeltaktik haar intrede te 

doen. Aanvankelijk omdat dit verlangd werd door de Duitse leiding, later omdat de 

maatregelen die de Geallieerden troffen de Duitsers geen alternatieven bood. De U-boten 
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werden van de Engelse kusten verdreven en door de ontwikkeling van het konvooisysteem 

werden individuele schepen steeds zeldzamer. Om de vijand te kunnen vinden en aan te 

vallen werd besloten om de Rudeltaktik toe te passen.170 In het najaar van 1940, ruim een 

jaar na het begin van de oorlog, werden de eerste successen geboekt door U-boten die, in 

lijn met de filosofie van Dönitz, volgens de Rudeltaktik op traden. Van de konvooien SC 7 en 

HX 79 werden respectievelijk 26 en 17 schepen tot zinken gebracht, zo berichtte het Duitse 

oppercommando. 171 Hoewel na de oorlog bleek dat in werkelijkheid 32 schepen verloren 

waren gegaan, was de effectiviteit van de Rudeltaktik tegen konvooien hiermee aangetoond. 

Gedurende de winter waren er te weinig U-boten beschikbaar om de Rudeltaktik toe te 

passen, hierdoor duurde het tot het voorjaar van 1941, toen er meer U-boten beschikbaar 

kwamen, voordat de gecoördineerde aanvallen hervat konden worden. Er konden nu 

meerdere groepen worden gevormd en elke U-boot kreeg zijn eigen specifieke taak binnen 

een rudel en operaties werden nu gekarakteriseerd door de dispositie van de groepen. De 

hoogtijdagen van de Rudeltaktik waren aangebroken en deze duurden voort tot en met 

1942.172 

 

Vanaf het voorjaar van 1943 vond de ommekeer in de strijd op de Atlantische Oceaan in het 

nadeel van de U-boten plaats. Hoewel het aantal U-boten in het operatiegebied hoger lag 

dan ooit te voren daalde het aantal schepen dat ze tot zinken brachten sterk. Het gemiddelde 

aantal schepen dat per U-boot op zee tot zinken werd gebracht kwam na november 1942 

niet meer boven de één. Ook het succes in de grootste konvooislag van de gehele oorlog die 

in maart 1943 plaats vond kon hier geen verandering in brengen.173 Het einde van maart en 

de eerste dagen van april markeerden het einde van de succesvolle ontplooiing van de 

Rudeltaktik tegen de Geallieerde konvooien. De U-boten hanteerden de aanvalsmethode 

nog wel maar bevredigende resultaten behoorden tot het verleden.174 De Geallieerde air 

superiority over de Atlantische Oceaan, het ontcijferen van de Duitse enigmacodes door de 

Britse inlichtingendienst, waardoor de Britten op de hoogte waren van de Duitse U-

bootbewegingen en locaties, en de toenemende onderzeebootbestrijdingscapaciteit van de 

Geallieerden zorgden ervoor dat de U-boten steeds meer in het defensief werden 

gedrongen.175  
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 Figuur 4 geeft een weergave van de posities waar koopvaardijschepen door de 

Duitsers tot zinken zijn gebracht in verschillende fasen van de oorlog. Dit geeft een beeld 

van het verloop van de strijd op de Atlantische Oceaan. Het is duidelijk te zien dat de 

successen van de U-boten vanaf de inname van Frankrijk fors toenamen en dat er 

voornamelijk nabij de Britse eilanden veel successen werden geboekt (kaart B). Vervolgens 

vond er vanaf het voorjaar van 1941 een verschuiving plaats van de Britse eilanden verder 

de Atlantische Oceaan op doordat de U-boten niet langer veilig onder de Britse kust konden 

opereren (kaart C). Met de intrede van Amerika in de oorlog begonnen de U-bootoperaties 

onder de Amerikaanse westkust waarmee de Duitsers veel successen boekten (kaart D), de 

hoogtijdagen van de U-boten en de Rudeltaktik waren toen in volle gang en duren tot het 

voorjaar van 1943 (kaart E). Vanaf dat moment kantelde de strijd in het voordeel van de 

Geallieerden en was de strijd op de Atlantische Oceaan in het voordeel van de Geallieerden 

gekanteld (kaart F & G).  
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Figuur 4:  Verloop van de strijd op de Atlantische Oceaan in beeld gebracht aan de hand van 

  gezonken koopvaardijschepen.
 176 

 

 

4.2 Silent Service in de Pacific 

 

Vanaf de eerste dag dat de Amerikanen hun neutrale status ontnomen werd en ze de strijd 

aangingen met het Derde rijk en Japan besloten zij over te gaan op een onbeperkte 

onderzeebootoorlog tegen het Japanse keizerrijk. Dit stond in schril contrast met de 

trainingen en voorbereidingen van de Amerikaanse onderzeedienst in de aanloop naar de 

oorlog. In tegenstelling tot de Duitsers, wiens U-boot commandanten onder leiding van 

Dönitz van meet af aan hadden getraind voor een strijd tegen de Britse koopvaardijvloot, 

moest de Amerikaanse onderzeedienst een compleet andere manier van optreden 
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toepassen dan men gewend was. Het kostte de Amerikaanse onderzeedienst tijd om hun 

manier van optreden aan te passen aan de operationele situatie en zich te schikken in deze 

nieuwe rol maar uiteindelijk waren zij succesvol in hun blokkade van het Japanse 

eilandenrijk.177 In deze paragraaf zal ik het optreden van de Amerikaanse onderzeeboten in 

de Pacific en hoe dat zich gedurende de oorlog heeft ontwikkeld analyseren.  

 

4.2.1 De Silent Service in de beginfase van de oorlog 

 

Toen de Japanners op 7 december Pearl Harbor aanvielen waren er 21 onderzeeboten 

ondergebracht op deze legerbasis als onderdeel van de Pacifische vloot. De Aziatische 

vloot, die op Manilla gestationeerd was, beschikte over nog eens 29 onderzeeboten maar 

omdat er geen sprake was van een centrale leiding over de Amerikaanse onderzeedienst 

opereerden de onderzeeboten uit beide vloten onafhankelijk van elkaar. De boten die deel 

uitmaakten van de Aziatische vloot werden gebruikt om de Filipijnen te verdedigen tegen een 

mogelijke invasie.  

De Amerikaanse onderzeeboten kregen aanvankelijk de opdracht mee om voorzichtig 

te zijn bij de uitvoering van hun operaties. Hoewel deze voorzichtige houding volgens 

Padfield (1995) begrijpelijk was in het licht van het Japanse overwicht in de Aziatische en 

Pacifische gebieden, kwam dit de houding van de Amerikaanse skippers niet ten goede. 

Vanuit de trainingen hadden zij immers al mee gekregen voorzichtig op te moeten treden, 

deze orders versterkten de voorzichtige houding nog verder.178 Daarnaast waren er ook nog 

andere beperkende factoren zoals het verlies van vooruitgeschoven bases in de Pacific, 

slecht werkende torpedo’s en werden er beperkingen opgelegd met betrekking tot het 

gebruik van torpedo’s. Ondanks dat de productiefaciliteiten verbeterd waren was er namelijk 

nog altijd een groot tekort aan torpedo’s en het zag er niet naar uit dat dit tekort snel zou zijn 

opgelost.179  

 

Ondanks dat Japan in de eerste maanden het initiatief bezat en bevoorrading van de 

Amerikaanse onderzeeboten bemoeilijkt werd omdat vele Amerikaanse bases in de 

Aziatische en Pacifische regio’s, waaronder Manilla, Guam en Wake Island, in handen van 

de Japanners waren gevallen, werden de ze wel ingezet op patrouilles tegen de vijandelijke 
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scheepvaart.180 Hiertoe werd de Pacifische Oceaan ten westen van Pearl Harbor opgedeeld 

in vier gebieden: North, Central, South en Southwest Pacific.181 In de beginmaanden van de 

oorlog kwam de onderzeebootcampagne tegen de Japanse scheepvaart echter moeizaam 

op gang. Naast de eerder besproken problemen met de torpedo’s, het verlies van bases en 

voorzichtige houding die de Amerikaanse commandanten vanuit hun training en de orders 

hadden meegekregen, had de Silent Service ook het probleem dat de beschikbare 

inlichtingen over de Japanse scheepvaartbewegingen nog te gering waren.182 Dit vond zijn 

weerslag in het aantal schepen dat de Amerikaanse onderzeeboten tot zinken brachten. 

Zoals te zien is in de onderstaande grafiek wisten de Amerikaanse onderzeeboten 

gedurende het eerste halfjaar van de oorlog slechts 250.000 tonnage scheepsruimte tot 

zinken te brengen.  

 

 

Figuur 5:  Deze grafiek geeft het aantal tonnages Japanse scheepsvracht  dat gedurende het 

  eerste jaar van de oorlog totaal tot zinken is gebracht, het aandeel van de  

  Amerikaanse onderzeeboten daarin en de constructie van nieuwe tonnages  

  scheepsvracht door de Japanners weer.
183

 

 

Het Amerikaanse succes in de slag om Midway op 4 juni 1942 bracht een groot operationeel 

voordeel met zich mee in het Pacifische oorlogstheater. De eilanden lagen ongeveer 1200 

nautische mijl ten noordwesten van Pearl Harbor. Door hier herbevoorradingsfaciliteiten voor 
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de onderzeeboten in te richten konden de Amerikanen de afstand tot het operatiegebied 

verkleinen. Ze konden nu langer in het operatiegebied blijven omdat ze minder brandstof 

verbruikten voor de transit van- en naar de operatiegebieden en de tijd die benodigd was om 

te herbevoorraden een stuk korter werd.184 Na de eerste maanden van de oorlog was er 

echter nog altijd geen sprake van een eenduidige en gecoördineerde inzet van de 

onderzeeboten, de boten die op patrouille gingen werden naar willekeurige plekken gestuurd 

in de hoop daar veel Japanse scheepvaart aan te treffen. Dit bleek niet zeer succesvol: op 

de 24 patrouilles door diverse boten die in de eerste vier maanden na de Japanse aanval op 

Pearl Harbor vanaf deze basis werden uitgevoerd werden slechts 22 Japanse schepen tot 

zinken gebracht.185  

 

4.2.2 Amerikaans onderzeebootoptreden naarmate de oorlog vorderde 

 

Na een moeizame start kwam de onderzeebootcampagne op gang en begon deze 

succesvoller te worden. De problemen die vanaf het begin van de oorlog drukten op de 

effectiviteit van de Amerikaanse onderzeeboten verdwenen geleidelijk naarmate de oorlog 

vorderde. Tegen het begin van 1943 waren de beste ‘hunting grounds’ voor onderzeeboten 

op patrouille bekend.186 Het aantal tonnages Japanse scheepsvracht dat de Amerikaanse 

onderzeeboten tot zinken brachten bleef in 1943 en 1944 stijgen terwijl de Japanse 

scheepsproductiecapaciteit niet op kon tegen de verliezen. Dunningham en Nofi (1998) 

schrijven dat de Japanners er nooit in zijn geslaagd een effectief konvooisysteem in te 

stellen of goede onderzeebootbestrijdingscapaciteit te ontwikkelen om de Amerikaanse 

onderzeebootdreiging het hoofd te bieden. Deze twee factoren, tezamen met de kleine 

scheepsproductiecapaciteit van de Japanners, zijn van grote invloed geweest op het succes 

van de Amerikaanse onderzeebootblokkade.187  

 Naast deze tekortkomingen van de Japanners beschikten de Amerikanen over nog 

een voordeel in de onderzeebootcampagne tegen de Japanse scheepvaart. Gedurende de 

oorlog waren de code-breakers van de U.S. Navy in staat de Japanse berichtgeving te 

ontcijferen en konden hieruit precieze informatie met betrekking tot de vaardata, koersen, 

snelheid en route van de Japanse konvooien en scheepsformaties opmaken. Deze 

informatie werd doorgegeven aan de commandanten van de Amerikaanse onderzeeboten 
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die vervolgens op interceptieposities konden afsturen om de vijandelijke schepen op te 

wachten. Blair (1975) schrijft dat het echter wel enkele maanden heeft geduurd voordat de 

onderzeebootcommandanten beseften dat ze niet altijd achter de grootste militaire doelen 

aan moesten gaan die ze van de code-breakers doorkregen maar dat koopvaardijschepen 

ook van vitaal belang waren voor de Japanse oorlogsmachine.188 Hoewel grote 

oorlogsschepen nog steeds als de belangrijkste doelen werden gezien ondergingen de 

Amerikaanse concepten met betrekking tot de inzet van het onderzeebootwapen tegen non-

militaire doelen een verandering.189 

 

Hoewel individuele patrouilles de regel waren hebben de Amerikanen ook gecoördineerde 

onderzeebootoperaties met twee of meer boten uitgevoerd. Volgens Morison (1949) waren 

de Amerikanen al vanaf het begin van de op de hoogte van de Duitse Rudeltaktik maar 

beschikten ze niet over genoeg boten om het concept zelf toe te passen.190 Vanaf 1943 

begonnen de Amerikanen wel voorzichtig met gecoördineerde aanvallen van twee 

onderzeeboten maar daar werden geen grote successen mee geboekt.191  Desalniettemin 

werd het concept van de wolf packs, de Engelse benaming voor onderzeebootoptreden in lijn 

met de Rudeltaktik, niet overboord gezet en tussen oktober en december werden de eerste 

drie wolf packs, elk bestaande uit drie fleet submarines, vanaf Pearl Harbor ontplooid. Ook 

bij de inzet van de wolf packs bleek voorzichtigheid het sleutelwoord voor de Amerikanen. Zo 

moesten de onderzeebootcommandanten radio uitzendingen tot een minimum beperken om 

te voorkomen dat de boten door de Japanners ontdekt werden en indien een vijandelijk 

konvooi ontdekt werd was het de bedoeling dat de boten geen simultane aanval uitvoerden 

maar om de beurt aan vielen om te voorkomen dat ze elkaar zouden raken.192  

 De Japanse konvooien in de Pacifische wateren waren in tegenstelling tot de 

Geallieerde konvooien in de Atlantische Oceaan erg klein. Een doorsnee Japans konvooi 

bestond uit ongeveer 5 koopvaardijschepen begeleid door 1 of 2 escortschepen. Individueel 

opererende onderzeeboten waren in staat om succesvolle aanvallen uit te voeren maar een 

wolf pack had het voordeel dat meerdere onderzeeboten in een gecoördineerde groep beter 

in staat waren vijandelijke scheepvaart op te sporen dan één boot.193  
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In Januari 1944 waren er zo’n 100 moderne fleet submarines, verdeeld over de 

verschillende onderzeebootsquadrons, beschikbaar. Dit was voldoende om continue boten 

op oorlogspatrouille te hebben en tegelijkertijd operaties van de oppervlaktevloot te 

ondersteunen. Een belangrijk operatiegebied voor de Amerikaanse onderzeeboten werd de 

Straat van Luzon, waar veel Japanse scheepvaart doorheen moest. Naast de individuele 

patrouilles nam nu ook het aantal Amerikaanse wolf packs toe.194  

 

Het jaar 1944 werd uiteindelijk het meest succesvolle jaar voor de Amerikaanse 

onderzeeboten. In totaal werd 4.330.000 Gross-tonnage tot zinken gebracht. 3.000.000 ton 

daarvan kwam op rekening van de Silent Service.195 De problemen die de effectiviteit van de 

onderzeeboten aan het begin van de oorlog parten hadden gespeeld behoorden tot het 

verleden en de Amerikaanse successen in de strijd op de Pacific maakten het mogelijk 

vooruitgeschoven onderzeebootbases in te richtten op Milne Bay, Manus, Mios Woendi, 

Majuro, Guam en Saipan. Dit resulteerde erin dat de uitvalsbases van de onderzeeboten nog 

dichter op Japan kwamen te liggen. Ook het aantal patrouilles nam hierdoor sterk toe. In 

1944 werden er 520 patrouilles uitgevoerd door de Amerikaanse onderzeeboten, dit was 

meer dan in de voorgaande twee jaren samen. De Japanse schepen die nog over waren 

konden gezien de Amerikaanse overmacht in de Pacifische regio enkel nog in de wateren 

rondom Japan opereren, vaak dicht onder de kust terwijl ze ’s nachts in de havens schuilden. 

Het was hierdoor nagenoeg onmogelijk voor de Amerikaanse onderzeeboten in de buurt te 

komen.196 In 1945 lag het aandeel dat de onderzeeboten hadden in het totale aantal 

vernietigde tonnages Japanse scheepsvracht een stuk lager. Dit kwam doordat er veel 

minder Japanse schepen rondvoeren dan in de voorgaande jaren en omdat de Amerikanen 

nu in toenemende mate vliegtuigen gebruikten om de blokkade van de het Japanse 

eilandenrijk op te leggen. Daarnaast begonnen de Amerikanen nu ook met het aanleggen 

van mijnenvelden door vliegtuigen en onderzeeboten in de wateren rondom Japan om de 

havens af te sluiten.197  
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4.3 Vergelijking van het Duitse en Amerikaanse onderzeebootoptreden 

 

In de vorige twee paragrafen heb ik de onderzeebootcampagnes van de Duitsers en de 

Amerikanen op het operationele niveau geanalyseerd. Door te kijken naar de manier waarop 

beide landen het onderzeebootwapen inzetten gedurende de strijd tegen de vijandelijke 

scheepvaart heb ik invulling gegeven aan mijn derde en tevens laatste deelvraag “Hoe werd 

het onderzeebootwapen door de Duitsers in de Atlantische Oceaan en de Amerikanen in de 

Pacific ingezet tegen de vloot van de tegenstander?”. Ik heb hierbij gekeken naar hoe beide 

landen het onderzeebootwapen aanvankelijk inzetten, hoe dit gedurende de oorlog 

veranderde en welke factoren aan deze verandering hebben bijgedragen. In deze paragraaf 

zal ik bij wijze van sub-conclusie de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het 

onderzeebootoptreden van beide landen naast elkaar zetten. 

 

Zoals ik ook in het vorige hoofdstuk schreef, waren de Duitsers beter voorbereid op een 

onbeperkte onderzeebootoorlog dan de Amerikanen. Al voor de oorlog oefenden de Duitse 

U-boten gecoördineerde aanvallen op konvooien en het aanvallen van koopvaardijschepen. 

Hoewel het enige tijd duurde voordat de U-boten successen begonnen te boeken met de 

Rudeltaktik had dit meer te maken met andere factoren, zoals het aantal beschikbare U-

boten en de successen die de boten boekten door individueel op te treden, dan de mate 

waarin de U-bootbemanningen voorbereid waren om in lijn met de Rudeltaktik te opereren.198 

Naast de Rudeltaktik werd het optreden van de U-boten ook gekenmerkt door nachtelijke 

oppervlakteaanvallen. De Geallieerden hadden, ook tot de verbazing van Dönitz, deze 

manier van onderzeebootoptreden aanvankelijk niet geanticipeerd.199  

 In tegenstelling tot de Duitse U-bootvloot had de Silent Service in de aanloop naar de 

oorlog er geen rekening mee gehouden verwikkeld te raken in een onbeperkte 

onderzeebootoorlog. De Amerikaanse skippers en hun bemanningen moesten hierom een 

totaal andere manier van optreden toepassen dan zij tot dan toe gewend waren en het kostte 

tijd voordat zij hieraan gewend waren. Een voorbeeld hiervan zijn de nachtelijke 

oppervlakteaanvallen. Waar de Dönitz zijn U-bootbemanningen al vanaf voor de oorlog had 

opgeleid om nachtelijke oppervlakte aanvallen uit te voeren was de Amerikaanse 

onderzeedienst altijd terughoudend geweest ten opzichte van deze manier van optreden. 

Gedurende de oorlog kwam hier wel langzaamaan verandering in, maar de Amerikaanse 
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skippers moesten hier echter wel op eigen initiatief mee experimenteren.200 Daarnaast 

begonnen de Amerikanen ook wolf packs te vormen om net zoals de Duitsers met meerdere 

onderzeeboten gecoördineerd op te treden. De Amerikanen trachtten in het Pacifische 

oorlogstheater dus de inzetmethoden van de Duitse U-boten over te nemen om zo 

succesvoller te zijn in de strijd tegen de Japanse scheepvaart. 

 Wel zijn er verschillen in de manier waarop beide landen gecoördineerde aanvallen 

van meerdere onderzeeboten uitvoerden. De Duitsers ontplooiden hun U-boten in 

patrouillelinies, zodra een van commandanten een konvooi zag begon hij het te schaduwen 

en zond hij radiosignalen uit naar de andere U-boten om hen naar het konvooi toe te leidden. 

Indien genoeg U-boten beschikbaar waren werd over gegaan tot het simultaan aanvallen van 

het konvooi.201 De Amerikaanse wolf packs telden over het algemeen drie boten die 

gezamenlijk op patrouille gingen. Ze vormden geen patrouillelinie zoals de Duitsers dat 

deden maar opereerden dicht op elkaar. Waar de Duitsers veel gebruik maakten van hun 

radiozendapparatuur om andere U-boten op de hoogte te stellen van een naderend konvooi 

waren de Amerikanen hierin een stuk terughoudender om ontdekking door de Japanners te 

voorkomen.202 

 

De Duitsers boekten in de eerste jaren van de oorlog veel successen met de U-

bootcampagne tegen de Geallieerde scheepvaart. Aanvankelijk werden de successen 

behaald door individueel optreden van U-boten, later doordat de Geallieerden aanvankelijk 

geen goed antwoord hadden op de Rudeltaktik. Vanaf het voorjaar van 1943 kantelde strijd 

in de Atlantische Oceaan echter in het nadeel van de Duitsers doordat de Geallieerden de U-

boten steeds beter konden omzeilen en bestrijden.203 Naar mijn mening komt dit echter niet 

door de manier waarop de Duitsers het onderzeebootwapen ontplooiden maar ligt de 

oorsprong van deze kanteling in de groeiende overmacht van de Geallieerden en hun 

voorsprong in technologische ontwikkelingen die hen in staat stelden steeds effectiever te 

zijn in hun onderzeebootbestrijdingscapaciteit.  

 Waar de Duitsers vooral in de eerste jaren van de oorlog erg succesvol waren en 

later hun meerdere moesten erkennen in de Geallieerden, hadden de Amerikaanse 

onderzeeboten vooral in de beginperiode van de strijd in de Pacific moeite met het goed op 

gang krijgen van de onbeperkte onderzeebootoorlog. Hier lagen meerdere oorzaken aan ten 
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grondslag maar uit de literatuur blijkt dat vooral de defecte torpedo’s en de aanpassingsslag 

die de onderzeebootcommandanten en hun bemanningen moesten maken aan de 

oorlogssituatie, waarin zij anders moesten optreden dan de vooroorlogse doctrine dicteerde, 

van grote invloed zijn geweest. Toch was er in deze periode, toen de Amerikaanse 

onderzeebootoorlog eigenlijk nog goed op gang moest komen, geen sprake van een strijd in 

het nadeel van de Amerikaanse onderzeeboten die ook toen meer tonnages scheepsvracht 

van de Japanners vernietigden dan er geproduceerd werden. Nadat de meeste problemen 

die de Amerikanen gedurende de eerste fase van de oorlog parten hadden gespeeld waren 

opgelost nam de effectiviteit van de Amerikaanse onderzeebootoperaties toe. Het 

toenemende succes van de Silent Service werd daarbij sterk in de hand gewerkt door 

Japans onvermogen een goede counterstrategie te ontwikkelen. 
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5 Conclusie 

 

De torpedering van het Amerikaanse passagierschip Athenia in de zomer van 1939 

markeerde het begin van de strijd tussen de Duitse U-boten en de Geallieerde 

(koopvaardij)vloot op de Atlantische Oceaan. Een strijd die voortduurde totdat Dönitz op 4 

mei 1945 zijn U-boten de opdracht gaf de vijandelijkheden tegen de Geallieerden stop te 

zetten en terug te keren naar hun bases204 Terwijl de Amerikanen hier het doelwit waren van 

een onbeperkte onderzeebootoorlog waren zij tegelijkertijd verwikkeld in een soortgelijke 

strijd in de Pacific na de Japanse aanval op Pearl Harbor. Nu echter niet in de verdedigende 

rol als ‘oppervlaktedoelwit’ maar als onderzeese dreiging voor de Japanse scheepvaart.  

Waar de Duitse U-boten in de Atlantische Oceaan er niet in slaagden de Geallieerde 

scheepvaart aan banden te leggen was de Amerikaanse Silent Service in de Pacific wel 

succesvol in hun strijd tegen de Japanse scheepvaart. Het doel van deze scriptie was te 

onderzoeken of er, naast het verschil tussen de Geallieerden en Japan als tegenstander van 

respectievelijk de Duitsers en de Amerikanen, factoren waren binnen het 

onderzeebootoptreden van beide landen die hebben bijgedragen aan dit verschil in uitkomst 

in beide theaters. Daartoe heb ik de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Wat zijn de verschillen 

tussen het onderzeebootoptreden van de Duitsers in de Atlantische Oceaan en de 

Amerikanen in de Pacific gedurende de Tweede Wereldoorlog, en in welke mate hebben 

deze bijgedragen aan het verschil in uitkomst in beide theaters?’  

Om invulling te geven aan deze hoofdvraag heb ik het onderzeebootoptreden langs 

verschillende niveaus van militair optreden geanalyseerd. In mijn tweede hoofdstuk heb ik 

gekeken naar hoe beide landen op het (militair-)strategische niveau over het 

onderzeebootwapen dachten in de aanloop naar- en tijdens de oorlog. Vervolgens heb ik in 

het derde hoofdstuk op het technische- en tactische niveau gekeken naar het materieel, het 

personeel en de trainingen die de Duitsers en de Amerikanen tot hun beschikking hadden en 

tot slot heb ik in mijn vierde hoofdstuk gekeken naar de manier waarop beide landen het 

onderzeebootwapen op het operationele niveau ontplooiden. Aan de hand van de resultaten 

die uit deze analyses voort zijn gekomen kan ik nu bij wijze van conclusie invulling geven 

aan mijn hoofdvraag. 

 

Wanneer gekeken wordt naar de maritieme strategie van beide landen valt op dat zowel bij 

de Duitsers als de Amerikanen de nadruk aanvankelijk niet op het onderzeebootwapen lag. 

Bij de Duitsers kwam dit voort uit de overtuiging dat een oorlog met Groot-Brittannië lang 
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vermeden kon worden en dat zij eerst de tijd hadden om, in lijn met het Z-Plan, een 

oppervlaktevloot op te bouwen die zich kon meten met de Britse superioriteit. Toen in 1939 

echter de oorlog met Groot-Brittannië uitbrak waren de Duitsers echter verre van in staat om 

zich op het maritieme domein met de Britten te meten. Daarnaast had de foutieve inschatting 

ervoor gezorgd dat Dönitz’s U-bootvloot er ook niet klaar voor was de strijd met de 

Geallieerde konvooien aan te gaan.205  

 In tegenstelling tot de Duitsers hadden de Amerikanen wel al vroeg de inschatting 

gemaakt van Japan als toekomstige tegenstander. Al voor de Eerste Wereldoorlog waren 

planners bezig met het opstellen van een strategie voor een mogelijke oorlog met Japan. Het 

plan dat hieruit voortvloeide kreeg naam Plan Orange en tot aan het moment dat de oorlog 

met Japan daadwerkelijk uitbrak werd dit plan verbeterd en aangepast. Hoewel het 

oppervlakteschip nog steeds de voornaamste rol binnen Plan Orange vervulde, was hier ook 

een rol in weggelegd voor de onderzeeboot bij de blokkade van Japan.206  

 Dit verschil in de vooroorlogse strategische voorbereiding is naar mijn mening van 

grote invloed geweest op het Amerikaanse succes in de Pacific tegenover het Duitse falen in 

de Atlantische Oceaan. Tevens komt uit de literatuur naar voren dat het een grote 

tekortkoming was voor de Duitsers dat zij geen verkenningsvliegtuigen en geen superioriteit 

over het luchtruim boven de operatiegebieden voor de U-boten hadden.207 Daarbij was de 

Amerikaanse vloot in de Pacific wel in staat zich te meten met de Japanse vloot en 

onderkenden de Amerikanen al tijdens hun planning dat de strijd met Japan zich 

voornamelijk op het maritieme domein zou af spelen.208 De Duitsers waren in hun planning 

veel minder sterk gericht op het maritieme domein en realiseerden pas laat dat een grote U-

bootvloot in de Atlantische Oceaan het wapen was om de geallieerde oorlogscapaciteit 

daadwerkelijk aan te tastten, deze realisatie kwam echter te laat en de geallieerden hadden 

inmiddels al effectieve onderzeebootbestrijdingscapaciteiten ontwikkeld.209 

 

De Amerikanen hadden een eenduidige visie op het type onderzeebootwapen en waartoe dit 

in staat moest zijn. Dit resulteerde er in dat zij al vanaf de jaren ’20 begonnen met het 
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ontwerpen een boot die in staat moest zijn de slagvloot bij te houden waarvoor zij als 

verkennende eenheden moesten optreden. De resultante van het ontwerpproces was de 

fleet submarine, een onderzeeboot met een grote actieradius en hoge oppervlaktesnelheid. 

210 Tot aan het uitbreken van de oorlog werden vele verschillende uitvoeringen van deze boot 

geproduceerd. Elke nieuw type fleet submarine verschilde echter niet veel van zijn 

voorganger maar was in wezen een verbeterde uitvoering.  

In tegenstelling tot de Amerikanen was er aanvankelijk bij de Duitsers veel minder 

sprake van een eenduidige visie op het onderzeebootwapen. De meningen van Dönitz en 

het OKM over het type U-boot dat geproduceerd moest worden verschilden nogal in de jaren 

voor de oorlog. Deze onenigheid heeft de U-bootproductie in de aanloop naar de oorlog 

geremd. 211 Uiteindelijk zijn van de Type VIIC, de U-boot die de voorkeur van Dönitz genoot, 

de meeste boten geproduceerd. Naast deze boot zijn ook van de Type IX, een grotere boot 

met een grotere actieradius, veel boten van de Duitse scheepswerven gekomen. Tussen 

deze U-boten en de Amerikaanse fleet submarines zaten verschillen waardoor de U-boten 

op sommige vlakken beter konden presteren, op een aantal andere punten waren ze echter 

inferieur aan hun Amerikaanse tegenhangers. Wat echter meer invloed heeft gehad op het 

verschil in uitkomst in beide theaters is dat de Duitsers lange tijd vast hebben gehouden aan 

de massaproductie van de Type VIIC boten en in mindere mate de Type IX boten, ook toen 

de situatie in de Atlantische Oceaan door de maatregelen en technologische ontwikkelingen 

van de Geallieerden vroegen om betere U-boten. De Amerikanen rustten hun boten al snel 

uit met radar en hadden gedurende de gehele strijd in de Pacific met hun fleet submarines 

een technologische voorsprong op de Japanners. De Duitsers probeerden hun 

technologische achterstand om te buigen en begonnen met de ontwikkeling van de Type XXI 

en XXIII. Dit waren zeer revolutionaire, elektrisch aangedreven onderzeeboten die volledig 

onderwater konden opereren. Het duurde echter zo lang voordat deze boten operationeel 

waren dat ze geen invloed op de uitkomst van de oorlog hebben gehad.212  

 

Hoewel de Duitse onderzeedienst pas in 1935 heropgericht was, waren de Duitsers wel 

beter voorbereid op een onbeperkte onderzeebootoorlog tegen de koopvaardijvloot van hun 

tegenstander dan de Amerikanen. Het U-bootpersoneel werd al vanaf het begin getraind in 

aanvallen op koopvaardijschepen, het uitvoeren van gecoördineerde aanvallen in lijn met de 

Rudeltaktik en nachtelijke oppervlakte aanvallen. De Amerikaanse voorbereidingen 

daarentegen waren opgezet in lijn met de slagvlootdoctrine, hierdoor werd enkel geoefend 

op het aanvallen van militaire doelen. Toen de oorlog met Japan uit brak, en ook de 
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Amerikanen een onbeperkte onderzeebootoorlog gingen voeren, waren de Amerikaanse 

onderzeebootcommandanten hier niet op voorbereid. Daarnaast had de vooroorlogse 

voorbereiding van de Amerikanen er in geresulteerd dat zij een te voorzichtige houding 

hadden. Naast deze problemen werd de effectiviteit van de Amerikaanse onderzeeboten 

aanvankelijk ook aangetast door defecte torpedo’s. Hoewel de Duitsers ook problemen met 

hun torpedo’s ervoeren maak ik uit de literatuur op dat de Amerikanen hier meer last van 

ondervonden dan de Duitsers. Het duurde uiteindelijk tot halverwege 1943 voordat de 

Amerikanen deze problemen hadden opgelost. Hierdoor kwam de Amerikaanse 

onderzeebootcampagne tegen de Japanse scheepvaart langzaam op gang. Toch was er 

gedurende de eerste periode geen sprake van dat de Amerikaanse onderzeeboten in het 

nadeel waren, ook toen al lag het aantal tonnages Japanse scheepsvracht dat tot zinken 

werd gebracht hoger dan wat de Japanners produceerden. De Duitse U-boten boekten juist 

in de eerste jaren van de oorlog veel succes in de strijd op de Atlantische Oceaan maar 

vanaf het voorjaar van 1943 kantelde de strijd in hun nadeel. Deze kanteling kwam echter 

niet voort uit de manier van optreden door de Duitse U-boten maar doordat de Geallieerde 

onderzeebootbestrijdingscapaciteit steeds effectiever werd.  

 In tegenstelling tot de Duitsers in de Atlantische Oceaan hadden de Amerikanen in de 

Pacific niet te maken met een tegenstander die hen op technologisch gebied een stap voor 

was in hun onderzeebootbestrijdingscapaciteit. De Japanners zijn er gedurende de oorlog 

niet in geslaagd goede onderzeebootbestrijdingscapaciteit op te bouwen of een effectief 

konvooisysteem in werking te stellen. Waar de Geallieerde konvooien op de Atlantische 

Oceaan vaak tientallen schepen bevatten bestonden de Japanse konvooien slechts uit 

enkele schepen die door één of twee escortschepen werden begeleid.213 Daarnaast was de 

Japanse scheepsproductiecapaciteit te laag om tegen de verliezen die de Amerikanen hen 

toe brachten op te produceren.214 Wat ook in het voordeel van de Amerikanen werkte, was 

dat zij over gedetailleerde informatie beschikten over de Japanse scheepsvaartbewegingen 

doordat de Amerikaanse code-breakers in staat waren de Japanse berichtgeving te 

ontcijferen, een voordeel dat de Duitsers in het Atlantische strijdtoneel ontbeerden. 

Integendeel, in de Atlantische Oceaan waren het juist de geallieerden die na het ontcijferen 

van de enigmacodes op de hoogte waren van de Duitse U-bootbewegingen. 

 

Op basis van mijn eerste literatuurstudie nam ik bij wijze van hypothese de stelling in dat de 

“Verschillen in onderzeebootoptreden gericht tegen vijandelijke scheepvaart tussen de 

Amerikanen in de Pacific en de Duitsers in de Atlantische Oceaan zijn slechts in beperkte 

                                                           
213

 Holmes, W. (1966). Undersea Victory; the influence of submarine operations on the war in the 
Pacific. New York: Doubleday & Company Inc. p. 262 
214

 Dunningan, J. F., & Nofi, A. A. (1998). The Pacific War Encyclopedia; Volume 2: M-Z. New York: 
Facts On File, Inc. p. 556 - 557 



74 

 

mate doorslaggevend in de verklaring van het Amerikaanse succes ten opzichte van het 

Duitse falen. Wanneer men het verschil in uitkomst tussen beide cases wil verklaren is het 

veel belangrijker om te kijken welke tegenstander de Duitsers en de Amerikanen tegenover 

zich hadden. De Duitse onderzeeboten namen het op tegen de geallieerde scheepvaart, die 

in tegenstelling tot de Japanners al snel in konvooien gingen varen. Daarnaast waren de 

geallieerden in staat om veel meer schepen te produceren dan de Japanners, die al snel niet 

meer op konden produceren tegen de verliezen die ze leden”. 

 Nu ik mijn onderzoek heb afgerond denk ik dat deze hypothese een redelijk accurate 

benadering van de werkelijke situatie geeft. De Duitsers waren beter voorbereid op een 

onbeperkte onderzeebootoorlog dan de Amerikanen maar ondervonden uiteindelijk te veel 

tegenstand van de Geallieerden. De Amerikanen daarentegen namen al vroeg in de strijd 

met Japan het initiatief over nadat ze de slag bij Midway hadden gewonnen. Daarnaast bleek 

Japan niet in staat een goed antwoord te ontwikkelen op de Amerikaanse 

onderzeebootblokkade. Toch denk ik dat het noodzakelijk is enige nuance aan te brengen op 

mijn stelling. De Amerikanen waren een stuk beter voorbereid voor een strijd op het 

maritieme domein met Japan dan de Duitsers dat waren voor een strijd met de Britten. Plan 

Orange was al vanaf het begin van de twintigste eeuw in ontwikkeling en gaf al voordat de 

oorlog überhaupt was uitgebroken een accurate beschrijving van het daadwerkelijke verloop 

van de strijd in de Pacific. Daardoor hebben de Amerikanen in de aanloop naar de oorlog 

minder foutieve inschattingen gemaakt dan de Duitsers, die toe lieten dat de Geallieerden 

een onoverkomelijke technologische voorsprong op bouwden.  

 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende ook het einde van de grootste 

onderzeebootcampagnes die de geschiedenis ooit heeft gekend. Het onderzeebootwapen is 

daarmee echter niet minder belangrijk geworden binnen de maritieme strategie van 

wereldmachten. Ik wil mijn scriptie daarom afsluiten met de woorden die Admiraal Nimitz al 

een maand na de overgave van Japan, ver voor de komst van nucleair aangedreven 

onderzeeboten, uitsprak: “Battleships are the ships of yesterday, aircraft carriers are the 

ships of today, but submarines are going to be the ships of tomorrow.”215 
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Reflectie 

 

In deze reflectie zal ik in gaan op mijn onderzoeksproces en de verschillende aspecten waar 

ik bij het doen van mijn onderzoek tegen aan liep of die extra aandacht verdienen. Over het 

geheel genomen heb ik de scriptieperiode als een zeer interessante en leerzame periode 

ervaren. Ik had als voordeel dat het onderwerp mij al voordat ik met mijn onderzoek begon 

erg fascineerde, dit maakte dat ik het literatuuronderzoek, waar ik zeer veel tijd aan ben kwijt 

geweest, niet als een last heb ervaren. De ‘keerzijde’ van mijn interesse in het onderwerp 

was echter wel dat ik soms te lang bleef doorlezen over informatie die niet relevant was voor 

mijn onderzoek maar wel interessant was om te lezen. Het schrijfproces verliep voorspoedig. 

Op basis van mijn eerste literatuuronderzoek, dat ik gedaan heb gedurende de periode dat ik 

bezig was met mijn individuele onderzoeksvoorstel, had ik al een duidelijk beeld van wat ik 

wilde schrijven en heb ik gedurende de gehele scriptieperiode op schema gezeten qua 

vorderingen. 

 Waar ik tijdens mijn literatuuronderzoek echter wel tegenaan liep was mijn initiële 

onvermogen om mogelijk relevante informatie op te schrijven zodra ik het in de literatuur 

tegen kwam. Hierdoor ben ik naderhand veel tijd kwijt geweest aan het opzoeken van 

bepaalde gegevens waarvan ik zeker wist dat ik ze in een eerder stadium op een van de vele 

pagina’s in de verschillende boeken was tegen gekomen. Zodra ik merkte dat ik hierdoor 

veel tijd verloor trachtte ik mijzelf dit wel eigen te maken en dit ging naarmate ik langer bezig 

was met mijn onderzoek beter.  

 

Waar ik vanaf het begin van mijn onderzoek al moeite mee had was de discrepantie tussen 

de beschikbare literatuur over het Duitse U-bootoptreden in de Atlantische Oceaan en het 

Amerikaanse onderzeebootoptreden in de Pacific. Over de ‘Battle of the Atlantic’ is zeer veel 

geproduceerd en ik had over het algemeen geen moeite met het vinden van voldoende 

literatuur voor analyse van de Duitse kant. Over de inzet van de Amerikaanse Silent Service 

in de Pacific is een stuk minder gepubliceerd. Hierdoor ben ik veel tijd kwijt geweest om 

voldoende literatuur voor mijn analyse van de Amerikaanse kant te verzamelen. Dit betekend 

echter niet dat ik uiteindelijk te weinig literatuur had om mijn onderzoek te doen. Ik heb 

echter wel minder verschillende boeken kunnen gebruiken om tot mijn analyse te komen. 

Een voordeel hiervan was echter wel dat het over het algemeen makkelijker was om 

informatie terug te vinden over de Amerikanen dan over de Duitsers. Daarbij was er over 

sommige aspecten van het Duitse onderzeebootoptreden veel gepubliceerd maar 

hanteerden de auteurs onderling verschillende opvattingen. Hierdoor ben ik soms lang bezig 

geweest met het nagaan van wat in mijn optiek de meest aannemelijke opvatting was. Dit 
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bracht echter wel als voordeel met zich mee dat ik opvattingen van verschillende auteurs 

goed kon beoordelen op basis van hun achtergrond en de tijd waarin zij schreven.  

 Een ander probleem van mijn onderzoek was de breedte van het onderwerp. Dit vindt 

ook zijn weerslag in de hoeveelheid woorden die ik uiteindelijk heb moeten gebruiken om alle 

aspecten die in mijn optiek van belang waren voor mijn analyse in mijn scriptie te verwerken. 

Hoewel ik getracht heb dit probleem te ondervangen door mij enkel te richten op de zaken 

die relevant waren voor de aspecten van het onderzeebootoptreden die ik wilde behandelen 

vond ik het erg lastig niet te lang over de verschillende deelonderwerpen uit te wijden.  

 

Aanvankelijk had ik het plan om de vergelijkbaarheid van beide cases te onderzoeken. De 

verschillen tussen de manier waarop Japan in de Pacific op de Amerikaanse 

onderzeebootdreiging reageerde en de manier waarop de Geallieerden dat in het Atlantische 

theater deden verschilde in mijn optiek namelijk dusdanig, dat ik verwachtte dat het lastig 

zou zijn om te stellen welke verschillen in de onderzeebootcampagne tot het verschil in 

uitkomst in beide theaters hadden geleid. Nu ik mijn onderzoek heb afgerond denk ik dat het 

beter is dat ik van dit idee ben afgestapt en mijn onderzoek heb gecentreerd rondom mijn 

huidige hoofdvraag.  

 Een beperking van mijn conclusie is echter wel dat ik na mijn onderzoek ongeveer 

dezelfde opvatting heb behouden als ik voorafgaand aan mijn onderzoek had. Mijn 

hypothese, die ik had opgesteld nadat ik mijn eerste literatuuronderzoek had afgerond, staat 

nagenoeg in lijn met mijn uiteindelijke conclusie. Aan de ene kant is dit jammer omdat dit 

onderzoek hierdoor geen nieuwe inzichten aandraagt. Aan de andere kant betekend dit dat 

ik een bepaalde verwachting van de uitkomst had die ik vervolgens aan de hand van mijn 

onderzoek kan bevestigen. 
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