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Minister van Buitenlandse Zaken (Stikker) aan hoge commissaris te Djakarta (Lamping), 7 maart 1952
Nu de Nederlandse Regering zich voorbereidt conform het slot van Stikker 280 de zaak van de
door Indonesische autoriteiten in beslag genomen goederen van de Blitar en de Talisse aan het
Uniehof te kunnen voorleggen, is het gewenst om zoveel mogelijk juridisch relevante feiten te
verzamelen om onrechtmatigheid van de inbeslagneming aan te tonen. In de nota van de
Indonesische regering van 4 Januari (vide Uw 310) worden argumenten genoemd, welke voor de
Indonesische Regering aanleiding vormden om de maatregel van de havencommandant van
Tandjong-Priok te sanctioneren. De vraag rijst thans of en, zo ja, hoe uit het oogpunt van het in
Indonesië van toepassing zijnde recht de door de Indonesische autoriteiten gevolgde procedure
kan worden gerechtvaardigd, met name ook of de regels van het in Indonesië geldende
procesrecht zijn in acht genomen, bijvoorbeeld of geen termijnen zijn overschreden of op andere
wijze door de wet vereiste formaliteiten niet zijn in acht genomen, op welke gebreken de
Nederlandse Regering voor het Uniehof dan mede de aandacht kan vestigen.
Verzoeke in dit verband, eventueel met inschakeling van een rechtskundige ter plaatse, zo
spoedig mogelijke vermelding van alle rechtsgronden, welke naar Uwerzijdse mening de
Nederlandse vordering tot teruggave der goederen uit een oogpunt van nationaal Indonesisch
recht zouden kunnen staven.
Voorts Uw mening over de vraag welke de juridische figuur is, die men van Indonesische
zijde aan de inbeslagneming gegeven heeft, en of alle Indonesische argumenten hiervoor zijn te
vinden in de Indonesische nota's vermeld in Uw 310 404.
Het is van belang te weten waar de in beslag genomen goederen zich thans bevinden,
onder verantwoording van welke autoriteit en onder welke formele titel. Zijn zij krachtens een
bepaald artikel van het Reglement op de Strafvordering c.q. andere wettelijke bepalingen onder
berusting van de P.G. ?
Tevens wordt er prijs gesteld op bericht omtrent de stand van zaken ten aanzien van
eventuele voorgenomen strafrechtelijke vervolging van Kapitein van de Blitar, zoals gesuggereerd
is in de nota van de Indonesische Regering van 4 Januari.
Vervolgens gaarne mededeling of U bekend is of er schade is aangericht bij de lossing en
het vervoer der goederen en of bepaalde goederen bij een en ander zijn zoekgeraakt of
ontvreemd.
Tenslotte verzoeke nadere feitelijke bijzonderheden over de toedracht lossing van de
Talisse, en hier met name de vraag welke autoriteiten de lossing hebben bevolen.
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