Nabestaandendag Van Imhoff 17 september 2022
In mei van dit jaar begon Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) met
een historisch onderzoek naar de ramp met de Van Imhoff. Dit koopvaardijschip
werd op 19 januari 1942 voor de kust van Sumatra door een Japans vliegtuig
gebombardeerd. Aan boord van de Van Imhoff bevonden zich bijna vijfhonderd
mannen van Duitse en Oostenrijkse afkomst. Meer dan vierhonderd van hen
kwamen om, terwijl de voltallige Nederlandse bemanning en bewaking zich
wisten te redden.
Wie waren deze mannen, die vaak al tientallen jaren in Nederlands-Indië
woonden en werkten? Waarom werden ze geïnterneerd en wat deden ze aan
boord van de Van Imhoff? Hoe werkten hun internering en plotselinge dood door
in de levens van hun nabestaanden? Hoe moest de familie met de emotionele en
materiële gevolgen van de internering en dood van hun echtgenoot, vader of
broer leven? Kinderen en andere directe nabestaanden van de slachtoffers leven
nog steeds met dit soort vragen en onzekerheden.
Nabestaandendag op zaterdag 17 september
Bent u een nabestaande van een slachtoffer van de ramp met de Van Imhoff en
wilt u uw verhaal delen? Dan nodigen wij u graag uit voor een nabestaandendag
op zaterdag 17 september.
Tijdens deze bijeenkomst staat úw verhaal centraal. Onder begeleiding van
ervaren medewerkers van Stichting Pelita gaat u aan zogenaamde ‘dialoogtafels’
met elkaar in gesprek over gevoelens en vragen die bij u leven: Wat betekent
deze geschiedenis voor u en uw familie? Wat roept het huidige onderzoek voor
emoties op? Ook de onderzoekers nemen deel aan het gesprek dus u kunt hen
ook iets meegeven.
Aanmelden
De bijeenkomst begint om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Tussen de middag
wordt een lunch geserveerd. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.
Als u aan deze bijeenkomst deel wilt nemen, dan stellen wij het op prijs als u
zich telefonisch of per email aanmeldt. Dat kan via 070 – 316 58 36 of
nimh@mindef.nl. Aanmelden kan tot 14 september.
Locatie
Op het moment van het samenstellen van dit bericht was de locatie nog niet
bekend. In ieder geval zal deze zowel met eigen vervoer als met het OV goed
bereikbaar zijn en is het voor rolstoel- en rollatorgebruikers uitstekend

toegankelijk. Voor mensen die gebruik maken van een rolstoel is op verzoek een
parkeerplaats beschikbaar.
Over het Van Imhoff-onderzoek
Het NIMH onderzoekt niet alleen de ondergang van de Van Imhoff, maar zal ook
de Duitse gemeenschap in Nederlands-Indië in beeld brengen en de lange
nasleep van de ramp onderzoeken. We verbinden levensverhalen en de
ondergang van de Van Imhoff aan de (internationale) politieke, militaire en
juridische context waarin de ramp plaatsvond en achteraf werd - of juist niet
werd - afgehandeld.
Het onderzoek, dat minimaal twee jaar zal duren, resulteert in een
populairwetenschappelijke publicatie gebaseerd op interviews, archief- en
literatuur onderzoek. Daarnaast ontwikkelen wij een website met portretten en
levensverhalen van slachtoffers van de ramp met de Van Imhoff.
Het onderzoek is in handen van:
• Maaike van der Kloet, projectleider (MG.vd.Kloet@mindef.nl)
• Ellen Klinkers, onderzoeker (EML.Klinkers@mindef.nl)
• Linda M. Terpstra, onderzoeker (LM.Terpstra@mindef.nl)

