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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 26 juli 1952
Mede voor Minuor.
Hieronder volgt de tekst van de nota inzake Blitar-Talisse, welke ik mij voorstel een dezer
dagen bij de Minister van Buitenlandse Zaken in te dienen en welke ik hierbij aan Uw prealabele
goedkeuring onderwerp, mij verwijzing veroorlovende naar mijn 49:
'Bij zijn nota van 14 Februari jl. nr. GS 759 heeft het Hoge Commissariaat in opdracht van de
Nederlandse Regering de Regering van de RI verzocht om aan de betrokken autoriteiten te willen
opdragen de aangehouden lading afkomstig uit de Nederlandse vrachtschepen 'Blitar' en 'Talisse' , uit
te leveren op grond van de overwegingen, welke in bovenbedoelde nota uitvoerig uiteen werden
gezet.
Hierbij werd de verwachting uitgesproken dat deze teruggave zou plaatsvinden voor 1 Maart
jl., tenzij de Indonesische Regering voor die datum de wens te kennen zou geven, in overleg met de
Nederlandse Regering, een bindende beslissing in te roepen van enige internationale rechter of
arbiter, indien daaraan door de Indonesiche Regering de voorkeur zou worden gegeven boven de
door de Nederlandse Regering gedachte behandeling van dit geschil door het Uniehof van Arbitrage.
Bij zijn nota van 29 Februari jl. heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken in zijn
voorlopige beantwoording, naast enige overwegingen van feitelijke aard, ter kennis van het Hoge
Commissariaat gebracht dat het toenmalige demissionnaire Indonesische Kabinet geen beslissing kon
nemen, en de vorming van een nieuw kabinet moest worden afgewacht.
Hoewel sindsdien op ambtelijk niveau verder overleg terzake heeft plaatsgevonden, is in deze
aangelegenheid geen enkele definitieve beslissing genomen.
Het Hoge Commissariaat moge nogmaals onder de aandacht van de Indonesische Regering
brengen, dat, indien het nalaten van bepaalde wettelijke voorgeschreven formaliteiten ten aanzien
van het vervoer van vuurwapenen en explosieven door de gezagvoerder van de 'Blitar' aanleiding tot
wantrouwen mocht hebben gegeven, de sindsdien door de Nederlandse Regering gegeven toelichting
nopens aard en bestemming van de betrokken lading, dit aanvankelijk gerezen wantrouwen
genoegzaam hebben kunnen wegnemen.
De Nederlandse Regering is derhalve van mening, dat de redenen, welke de Indonesische
Regering hebben geleid tot het nemen van een voorlopige beslissing om de betrokken lading aan te
houden, zijn komen te vervallen. Hierbij moge nog worden aantekend, dat ten aanzien van de lading
van de 'Talisse' alle wettelijke voorgeschreven formaliteiten nauwkeurig werden vervuld, terwijl aard
en bestemming van deze lading in een nota van het Hoge Commissariaat dd. 15 December a.p.
werden toegelicht.
In opdracht van de Nederlandse Regering moge het Hoge Commissariaat thans ter kennis
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken brengen, dat de Nederlandse Regering het bijzonder op
prijs zou stellen, indien de Indonesische Regering alsnog aanleiding zou kunnen vinden op korte
termijn de opdracht tot uitlevering van bovenbedoelde goederen te geven, dan wel zich zou kunnen
uitspreken over het treffen van een regeling, waarbij in overleg met de Nederlandse Regering een
bindende uitspraak van een internationaal rechterlijke of arbitrale instantie zou kunnen worden
gezocht, indien de Indonesische Regering aan dit laatste de voorkeur zou geven boven de
behandeling door het Uniehof van Arbitrage.'
Ik heb gemeend goed te doen in de nota de feitelijke argumenten, welke ook in vorige
notawisseling zijn aangevoerd, te herhalen. De ervaring heeft namelijk geleerd, dat retroacta door
Luar Negeri zelden worden geraadpleegd zo deze al niet in het ongerede zijn geraakt.
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