
DE 'HOKOEKOE MAROE'

niet verder dan Miri op Brits-Noord-Borneo: hemelsbreed een afstand
van I 200 Ian. Weer waren de machines onklaar, weer moest op een
snikhete rede gewacht worden. Er waren daar dagen waarop tien krijgs-
gevangenen bezweken. Toen het schip, na drie weken oponthoud verder
varend, Manila bereikte, waren er honderd doden. Voor Manila lag het
een week stil. Honderdvijftien krijgsgevangenen waren gestorven, toen
het op 19 september vertrok als deel van een door Japanse torpedoboot-
jagers en korvetten begeleid convooi van ca. 35 schepen, meest tankers.

Het vertrek van het convooi was aan de Amerikaanse Intelligence
bekend.

Op 21 september werden de begeleidende oorlogsbodems en de
schepen van het convooi door ca. 75 duikbommenwerpers van Halsey's
vloot aangevallen. Die toestellen brachten, op twee torpedobootjagers
na, het gehele eskorte tot zinken en concentreerden zich toen op de
Japanse tankers en vrachtschepen. De 'Hokoekoe Maroe' kreeg twee near-
misses en twee voltreffers. 'Alles schreeuwde en liep door elkaar als
wilden', aldus een Nederlandse krijgsgevangene,

'er heerste paniek in de ruimen. De zieken schreeuwden om hulp en de gezonden
vochten om zwemvesten. Toen werden wij gemitrailleerd, verschillende jongens
werden getroffen en kropen dieper het ruim in ... Na twee minuten zonk het
schip in de diepte met nog het grootste deel van onze jongens er in. Wij
zwommen naar de vlotten die hier en daar dreven en hielden ons daaraan vast.
Herhaaldelijk werden wij in het water gemitrailleerd ... Velen werden getroffen
... Wij probeerden te schreeuwen 'niet schieten' en met de handen te zwaaien,
maar het hielp niets. De vliegers hielden ons voor Jappen, want wij waren even
bruin verbrand door de zon.' 1

De ondergang van de 'Hokoekoe Maroe' kostte bijna achthonderd
krijgsgevangenen het leven - ca. driehonderdtachtig bereikten de wal,
waar zij door de Japanners eerst in een van de op Luzon bestaande
krijgsgevangenenkampen en nadien in de gevangenis van Manila werden
opgesloten, twaalf anderen (negen Britten, drie Nederlanders), door de
Japanse kustwacht niet opgemerkt, sloten zich bij een Philippijnse guer-
rillagroep aan.

Nog zijn wij er niet.
De ca. driehonderdtachtig krijgsgevangenen die in Manila opgesloten

waren, werden samen met ruim twaalfhonderd Amerikaanse krijgsge-

1 Aangehaald in Leffelaar en van Witsen, p. 308.
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