
DE 'VAN IMHOFF'-ZAAK

Op de rode, de dag van de ramp, waren drie grote vliegboten van de
MLD, nieuwe Amerikaanse Catalina's, in Padang gearriveerd - even vóór
twee uur seinde Helfrichs staf naar de commandanten: 'Onderzoek
instellen en zo mogelijk assisteren. Bij voorkeur Nederlanders (beman-
ning en eskorte) redden. Van Imhoff vervoerde geïnterneerde Duitsers.'

De Catalina's konden op de rode niet opstijgen, wèl vertrok die dag
uit Padang de kleine gemilitariseerde sleepboot 'Pief', een dag later
gevolgd door het KPM-motorschip 'Boelongan'. De commandant van
de 'Pief' kreeg de aanwijzing, 'allereerst Nederlandse en Nederlands-
Indische onderdanen te redden en, indien mogelijk zonder extra gevaar,
daarna pas de buitenlandse passagiers', de gezagvoerder van de 'Boelon-'
gan' kreeg van Helfrichs staf de volgende geheime instructie:

'Eerst de bemanning van het stoomschip'Van Imhoff' oppikken,d.i.Eur.opese
en Inlandse scheepsbemanning,benevens de militairen die voor bewaking aan
boord waren - daarnaop aanwijzingvan de militaire commandant betrouwbare
elementen onder de Duitse geïnterneerdenaan boord nemen - overigeDuitsers
beletten te landen' -

dat laatste betekende kennelijk dat men zo nodig met wapengeweld
moest voorkomen dat onbetrouwbaar geachte Duitsers aan boord van de
'Boelongan' zouden klimmen of met hun reddingsmiddelen ergens aan
land zouden komen. De 'Boelongan' had evenwel geen wapens of
militairen aan boord, de 'Pief', die o.m. honderd zwemvesten extra
meenam, wèl, nl. tien met handgranaten en met drie karabijnmitrailleurs
gewapende militairen.

De 'Pief' vond op de rode en de zoste geen overlevenden en meerde
op de z rste weer in Padang aan.

Van de drie MLD-vliegboten kon wegens benzinegebrek op de zoste
slechts één opstijgen, de Y 63. De vliegboot deed zulks in de ochtend
om kwart voor zes en nam nog geen twee uur later de 'Boelongan' waar.
De Y 63 bleef bij het schip om het bij het zoeken naar drenkelingen te
helpen. Inderdaad, om negen uur werd een sloep gezien (de vijfde, die
drie-en-vijftig Duitsers aan boord had) en binnen een half uur stopte de
'Boelongan' langszij maar er werden geen drenkelingen aan boord ge-
nomen; kennelijk hield de gezagvoerder het voor onmogelijk, er zich
van te vergewissen, wie van die drenkelingen 'betrouwbaar' waren, en
hij trok die strakke lijn nog door met te weigeren, de inzittenden van
de sloep van water en proviand te voorzien. Iets dergelijks gebeurde
opnieuw ruim anderhalf uur later, toen de Y 63, die zelf wegens hoge
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