
DE 'VAN IMHOFF'-ZAAK

tachtig personen werd een bewakingsdetachement van twee-en-zestig
militairen toegevoegd: reservisten met een kader van enkele beroepson-
derofficieren. De 'Van Imhoff' vervoerde dus in totaal zeshonderdnegen-
tien personen. Er waren voldoende zwemvesten maar die zouden slechts
korte tijd bescherming bieden tegen de dood door verdrinking en de
overige reddingsmiddelen waren volslagen ontoereikend (er waren
slechts één motorsloep, vijf gewone reddingssloepen, een kleine werk-
boot en een beperkt aantal reddingsvlotten aan boord); op dat laatste had
de gezagvoerder kort voor zijn vertrek admiraal Helfrichs staf telegrafisch
gewezen - het enige antwoord dat hij had gekregen was dat hij alle
Duitsers onmiddellijk aan boord diende te nemen.

Na zijn vertrek uit Sibolga trachtte de gezagvoerder van de 'Van
Imhoff' Sumatra, dat al geheel bestreken werd door op Malakka gestati-
oneerde Japanse bommenwerpers, zo snel mogelijk achter zich te laten:
hij volgde een route die hem bezuiden Nias om diep in de Indische
Oceaan zou brengen en ging' bovendien, om aanvallen door Japanse
onderzeeboten te bemoeilijken, in zig-zag koers varen.

Daags na het vertrek om omstreeks twaalf uur in de middag werd de
'Van Imhoff' een kleine honderd kilometer bezuiden Nias aangevallen
door een Japanse bommenwerper. Het schip kreeg een nabij-treffer en
sloeg lek. Om half één zond de gezagvoerder een noodsein uit: 'Lek
geslagen, pompen kunnen niet bijhouden', korte tijd later seinde hij dat
'vijandelijke luchtstrijdkrachten' hem hadden gebombardeerd.' Om-
streeks één uur begon het schip slagzij te maken. De gezagvoerder vreesde
dat het spoedig zou kapseizen en gaf order, de motorsloep en de vijf
gewone reddingssloepen te vieren (van die vijf bleef er één hangen) en
alle reddingsvlotten .in het water te werpen, waarna hij beval het schip
te verlaten, zulks met achterlating van de Duitsers. Dit alles gebeurde
onder grote nervositeit, de gezagvoerder vergat zelfs de scheepspapieren
mee te nemen. De vier reddingssloepen welke men had kunnen vieren,
werden aan de motorsloep vastgemaakt - in die sloepen namen de
bemanning en de meeste leden van het bewakingsdetachement plaats,
maar ze konden zich niet onmiddellijk van de plaats van de ramp
verwijderen: aan boord bevonden zich nog enkele leden van het bewa-
kingsdetachement die men had vergeten te waarschuwen en dezen moes-
ten eerst worden opgehaald.

Intussen waren de vierhonderddrie-en-zeventig Duitsers die aan hun

1 Telegrammen aangehaald in het telegram van van Starkenborgh aan van Kleffens,
Enq., dl. II b, p. 322.
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