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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 8 december 1951
Mede voor Minuor en Scheepvaart. Op 7 December werd het s.s. Blitar van de Rotterdamse Lloyd
namens de havencommandant van Tandjong Priok verboden uit te varen, waartoe onder meer aan
de havensleepdienst werd doorgegeven alle assistentie te weigeren. Bij nadere informatie door de
maatschappij nopens de herkomst en de bedoeling van dit verbod, bleek, dat inmiddels de TNI met
eigen koelies was begonnen met het lossen van wapens en munitie bestemd voor de Koninklijke
Marine in Nieuw-Guinea, waarvan aanwezigheid, die bij de Haven Veiligheidsdienst volledig bekend
bleek, blijkbaar ook aanleiding is geweest voor aanvankelijke aanhouding. In een desbetreffend
bevelschrift aan de gezagvoerder van de Blitar, getekend door de commandant van de Haven
Veiligheidsdienst, werd tevens aan de gezagvoerder van de Radja van de Maatschappij Nederland
opdracht gegeven "alle ontplofbare stoffen alsmede vuurwapens bestemd voor Irian uit te leveren
aan luitenant H.L. Kusuma". Daar de Radja niet naar Nieuw-Guinea zal gaan, is dit schip na
oppervlakkig onderzoek verder ongemoeid gelaten. Teneinde te kunnen beoordelen welke officiële
stappen moeten worden genomen, heb ik eerst onmiddellijk bij Luar Negeri, Defensie en Verkeer
doen informeren of deze aanhouding en inbeslagneming op last van verantwoordelijke hoge
Indonesische instanties is geschied. De Assistent Secretaris-Generaal (Moesa) en het waarnemend
hoofd van de afdeling Politieke Zaken (Darsono) waren met deze aangelegenheid volledig onbekend
en toonden zich onthutst. Toegezegd werd hiernaar onmiddellijk een onderzoek in te stellen; men
hoopte in verband met de tussenliggende Zondag uiterlijk Maandagochtend nadere inlichtingen te
kunnen verstrekken. Djuanda verklaarde desgevraagd toevallig van deze gebeurtenissen kennis te
hebben genomen waarbij hij de betrokken militaire instanties gewaarschuwd zou hebben dat zulks
niet mocht geschieden zonder de uitdrukkelijke machtiging van de hoogste autoriteiten. Het Kabinet
zou hiervan niet op de hoogte zijn geweest. Djuanda gaf de indruk, dat het hier aan eigenmachtig
optreden van de militaire haveninstanties betreft. Secretaris-Generaal Budjardjo verklaarde aan
Militair Attaché niets van deze zaak af te weten en zal onmiddellijk een onderzoek instellen. Ik zal zo
spoedig mogelijk nader berichten, waarbij ik er volledigheidshalve op wijs, dat blijkens mededeling
van de Maatschappij Nederland het s.s. Talisse 18 dezer te Tangjong Priok wordt verwacht, waarin
onder Priok lading 170 ton wapens en munitie voor Nieuw-Guinea gestuurd.
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