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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) aan hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt), 8 mei 1953

Op grond van motieven als reeds vermeld in Stikker 49 (vorig jaar) en uit overweging, dat wegens de
politieke situatie in Indonesië voor het Blitar-Talisse conflict voorlopig geen oplossing kan worden
verwacht langs de bij Stikker 61 bedoelde weg, besloot de Ministerraad dat naar oplossing bij
compromis dient gestreefd. Teneinde niet Uw positie door bemoeienis met dit conflict te
bemoeilijken, ontving Luns tezamen met Blom 4 dezer Susanto. Hem werden ingevolge genoemde
beslissing van de Ministerraad de volgende suggesties gedaan, waarbij ervan wordt uitgegaan, dat
Indonesië in beslag genomen wapens rechtens niet mag behouden.
a. Herhaald werd de suggestie, dat de Indonesische Regering Nederland wederuitvoer toestaat
op Nederlandse toezegging goederen niet naar Nieuw-Guinea te zullen verschepen. Toegevoegd
werd, dat van Nederlandse zijde weinig moeilijkheden zouden worden gemaakt, indien de lading niet
meer geheel aanwezig dan wel beschadigd zou blijken.
b. De Indonesische Regering behoudt de wapens tegen betaling van zekere tegemoetkoming of
schadeloosstelling (de militaire goederen ex Blitar vertegenwoordiger een waarde van ongeveer f
60.000,- die ex Talisse een waarde van ongeveer f 875.000,-.)

De mogelijkheid werd geopperd, dat tijdens verblijf Luns te Djakarta een definitieve
overeenkomst zou kunnen worden gesloten, indien beide Regeringen daaraan voorafgaande een
preliminair accoord zouden kunnen bereiken op basis van genoemde suggesties of van enige
suggestie, welke Indonesië tot oplossing zou willen maken. Gesteld werd, dat Nederland verwacht,
dat in elk geval de goederen andere dan wapenen en munitie zullen worden vrijgegeven. Luns
verklaarde nog, dat de Nederlandse Regering uiteraard bereid is iedere andere suggestie, die de
Indonesische Regering zou wensen te maken, in overweging te nemen.

Susanto werd verzocht om ter vergelijking met eigen gegevens intussen reeds een opgave te
verschaffen van de door Indonesië in beslaggenomen goederen.

Kenmerk: Beyen 120.
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