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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 12 febr. 1952
Mede namens Peters. Referte Uw telegram 336.
Verzoeke aan Subardjo een nota van de volgende inhoud te overhandigen ten vervolge op
de Nederlandse nota, waarvan de tekst U is geseind in mijn 241.
'De Nederlandse Regering heeft de eer mede te delen, dat het onderzoek is voltooid voor
zover het betreft de handelingen van de gezagvoerder van de Blitar, welke volgens de
Indonesische nota van 4 Januari jl. aanleiding zouden hebben gegeven tot twijfel of de in de lijst,
behorende bij de nota van het HC d.d. 15 December, vermelde goederen inderdaad voor
uitoefening van normale overheidstaak benodigd waren. Genoemd onderzoek heeft de
Nederlandse Regering tot de overtuiging gebracht dat de gezagvoerder van de Blitar op de
gebruikelijke wijze in het havenrapport alle ontplofbare middelen, munitie en vuurwapens - voor
zover de aanwezigheid daarvan en met name op het lading manifest kon blijken - heeft vermeld.
Voor verzwijging van dergelijke goederen was trouwens generlei aanleiding, omdat er in het
verleden nimmer moeilijkheden met de doorvoer van wapens en munitie werden ondervonden.
Voorts heeft de gezagvoerder verklaard nimmer enige concrete vraag nopens de aanwezigheid
van wapens aan boord van de Blitar ontkennend te hebben beantwoord. Evenmin heeft er enig
onderzoek aan boord plaats gehad van de zijde van het havencommando. Verder moge er te
dezer plaatse op worden gewezen, dat van de Blitar-lading ook zijn aangehouden 44 kisten voor
NNGPM, houdende dynamiet-patronen voor bodem-onderzoek en kisten met
branblusapparaten, vliegtuigonderdelen, radiolampen, vetten en verf, bestemd voor leger/marine,
welke onder generlei regelen voor vuurwapenen kunnen vallen. Zulks geschiedde, daar militairen
deze kisten wegens het ontbreken van een inhoudsopgave wilden openbreken en toen is
overeengekomen, dat niet voor aanhouding in aanmerking komende kisten geretourneerd zouden
worden. Dit is niet geschied.
Op grond van de resultaten van genoemd onderzoek meent de Nederlandse Regering, dat
er geen aanleiding bestaat voor het aan de zijde van de Indonesische Regering ten aanzien van het
optreden van de gezagvoerder gerezen wantrouwen, hetwelk de basis is geweest voor de door
haar genomen voorlopige beslissing en leidde tot goedkeuring harerzijds van de maatregelen van
de havencommandant.
De Indonesische Regering heeft voorts in haar nota gesteld, dat een opschorting van een
beslissing inzake de aangehouden goederen gewenst was, daar een zodanige beslissing tot
verscherping van de verhoudingen zou kunnen leiden. De Nederlandse Regering is integendeel
van opinie, dat de voortdurende aanhouding der wapens en munitie de ontwikkeling van de
betrekkingen tussen Nederland en Indonesië belemmert en dat teruggave der aangehouden
goederen slechts tot verdere ontspanning zal kunnen bijdragen.
Zij zal het derhalve op prijs stellen, indien de Indonesische Regering thans de nodige
opdracht aan de betrokken autoriteiten tot uitlevering van bovenbedoelde goederen, afkomstig
uit de Blitar en de Talisse, wil doen uitgaan. De Nederlandse Regering moge hierbij de
verwachting uitspreken, dat deze uitlevering zal kunnen plaatsvinden avant 1 Maart as.
Indien de Indonesische Regering onverhoopt niet aan dit verlangen tegemoet mocht
kunnen komen, zal de Nederlandse Regering zich genoodzaakt zien deze aangelegenheid aan het
Uniehof voor te leggen, tenzij de Indonesische Regering voor genoemde datum te kennen mocht
hebben gegeven, dat zij er de voorkeur aan geeft in overleg met de Nederlandse Regering de
bindende beslissing in te roepen van enige andere internationale rechter of arbiter.'

Kenmerk: Stikker 280.
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