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door het Reichskommissariat een boete opgelegd van f 4 mln (dat geld
werd onder de nabestaanden van de slachtoffers verdeeld) en negen-en-
twintig personeelsleden van het Amsterdamse kantoor der KPM werden
aan de groep gijzelaars in St. Michielsgestel.toegevcegd,

*

De zaak kreeg een lange nasleep en het komt ons dienstig voor, deze hier
en niet in ons slotdeel, Epiloog, weer te geven.

Achtjaar na de oorlog, in '53, diende een van de Duitse geredden bij
de Nederlandse justitie een klacht in wegens moord tegen de gezagvoer-
der van de 'Van Imhoff'. Die klacht werd twee jaar later door het
departement vanjustitie in behandeling genomen: de procureur-generaal
bij het Amsterdamse gerechtshof kreeg in mei' 56 opdracht, de zaak in
onderzoek te nemen. Zijn conclusie was dat er geen redenen waren om
een strafvervolging in te stellen, integendeel: 'de kapitein van het s.s.
'Van Imhoff' (heeft), gezien de oorlogsomstandigheden, al het mogelijke
gedaan om de op het zinkende schip achtergebleven geïnterneerden de
nog voorhanden zijnde reddingsmiddelen te doen toekomen.' I Buiten-
landse Zaken deed de regering in Bonn weten dat geen strafvervolging
zou worden ingesteld. Nadien bleven er zówel in Duitse als in Neder-
landse bladen artikelen verschijnen over het gebeuren en in '64 gaf de
actualiteitenrubriek van de Vara-televisie opdracht aan de journalist Dick
Verkijk, er een programma over samen te stellen. Justitie weigerde hem"
gegevens maar Verkijk slaagde er desondanks in, een werkstuk te 'ver-
vaardigen waaruit duidelijk bleek wat er was geschied. De uitzending
van dat werkstuk werd door de Vara-leiding verboden. Verkijk publi-
ceerde de resultaten van zijn onderzoek vervolgens in Het Parool, en het
Duitse weekblad Der Spiegel wijdde daarna twee lange artikelen aan de
'Van Imhoff'-ramp èn aan de pogingen van de Nederlandse autoriteiten
en van de Vara-leiding om de zaak in de doofpot te stoppen. Er volgden
vragen van de fractieleider van de Pacifistisch-Socialistische Partij in de
Tweede Kamer. Deze wilde o.m. weten of het waar was dat 'de Neder-
landse kapitein en bemanning het schip verlieten zonder zich verder te
bekommeren om de aanwezige ruim vierhonderd ... Duitsers.' In zijn
antwoord gaf de minister van defensie, P. J. S. de Jong, een uitgebreid
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