
DE STRIJD OP DE PHILIPPIJNEN

snelle schepen, één daarvan de 'Bloemfontein'. Gezien evenwel het feit
dat de Japanners eind december Davao in handen hadden gekregen, werd
begin januari bepaald dat het grootste deel van de brigade in Darwin aan
land zou worden gezet, de rest in Soerabaja.

Een en ander betekende dat de Philippijnen opgegeven waren.

*

Op Luzon maakten de Japanners snelle vorderingen. Er heerste een
onbeschrijfelijke verwarring: overal meende men Japanse Vijfde Colon-
nisten te ontwaren, in Manila deden geruchten de ronde dat zij de
waterleiding hadden vergiftigd. Pas na een week of twee kwam er weer
iets van rust, maar toen werd de militaire situatie voor de verdedigers
(de Philippijnse reservisten waren inmiddels onder de wapenen geroe-
pen) nog ongunstiger doordat de Japanners op 27 december benoorden
Manila een derde landing uitvoerden op een punt vanwaar goede wegen
naar de hoofdstad leidden. Twee dagen later besloot MacArthur om zich
met de resterende troepen terug te trekken op het ten noordwesten van
Manila liggende schiereiland Bataan :daar en op het in de Baai van Manila
liggende fort Corregidor moest de weerstand tot het uiterste worden
volgehouden.

De terugtocht werd met grote bekwaamheid uitgevoerd, maar ondanks
het feit dat de Japanners in januari één infanterie-divisie uit de linie
haalden (de 48ste die voor de aanval op Java bestemd was), werd de
positie van de verdedigers van week tot week benarder. Er kwam tekort
aan voedsel en tekort aan dekking. Velen werden ziek.

In januari en februari werden hardnekkige pogingen ondernomen om
met Amerikaanse onderzeeboten, met kleine schepen en met vliegtuigen
voorraden naar Bataan te zenden. Tien onderzeeboten bereikten Bataan
maar zij vervoerden, behalve kleine hoeveelheden wapens, munitie en
dieselolie, slechts 53 ton voedsel. Met vliegtuigen slaagde men er in,
andere hoeveelheden goederen, o.m. medicijnen, naar een depot op
Mindanao over te brengen (zie kaart XI op de pag.'s 706-707) dat in een
gebied lag dat nog niet door de Japanners was bezet, maar van die
goederen konden kleine vliegtuigen slechts een gering deel naar Corre-
gidor transporteren. Kleine schepen werden vooral gezocht in Australië
en Nederlands-Indië - in Indië arriveerde in januari een Amerikaanse
kolonel, John A. Robenson, die, voorzien van een groot bedrag aan geld,


