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De „Blommersdijk".
(Officieel). Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt het volgende mede in verband met de
vernietiging van het Nederlandsche stoomschip ,,Blommersdijk", dat geladen was met 6000 ton
regeeringsgraan en 400 ton aan de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij geconsigneerde
gemengde lading.
Op 11 dezer ontving de Regeering van Hr. Ms. Gezant te Washington het bericht, dat de
„Blommersdijk" op 8 dezer namiddags door een Duitsche duikboot was vernietigd en dat de
commandant dier duikboot aan den kapitein van het stoomschip eene geteekende verklaring had
afgegeven, houdende dat het schip werd vernietigd overeenkomstig artikel 30 van zijne instructie
van 24 Juli 1916, en bovendien had verklaard, dat elk schip dat een Britsche haven zou aanloopen,
zou vernietigd worden.
Op denzelfden dag droeg de Regeering aan Hr. Ms. gezant te Berlijn op, van dit bericht aan de
Duitsche regeering kennis te geven en haar eensdeels opheldering omtrent dit ernstig voorval te
verzoeken, anderdeels dringend te vragen of de Duitsche regeering aan hare marine instructies had
gegeven, krachtens welke een Duitsche duikboot geroepen zou zijn over te gaan tot vernietiging van
naar Nederland varende Nederlandsche schepen met een lading bestemd voor verbruik in Nederland
en voor het grootste deel aan de Nederlandsche regeering toebehoorend.
In zijn heden ontvangen antwoord geeft de gezant kennis van een bevredigenden uitslag zijner
bemoeiing. Deze uitslag wordt bevestigd door eene rechtstreeksche mededeeling der Duitsche
regeering, ontvangen door tusschenkomst van haren tijdelijken zaakgelastigde en welke de volgende
strekking heeft:
De commandanten van de Duitsche onderzeebooten hebben strenge orders om onzijdige schepen
slechts overeenkomstig de bepalingen van het Duitsche prijsreglement tot zinken te brengen. Het
bericht dat de commandant van de Duitsche onderzeeboot, welke het Nederlandsche stoomschip
„Blommersdijk" aanhield, verklaard zou hebben dat hij alle schepen, die een Engelsche haven
aanloopen, tot zinken zou brengen, schijnt om die reden volstrekt onwaarschijnlijk. In elk geval zou
zulk een verklaring volkomen in strijd zijn met de hem verstrekte bevelen.
Mocht bij het onderzoek, dat na ontvangst van het rapport van den commandant der duikboot zal
worden ingesteld, blijken dat het tot zinken brengen van het stoomschip „Blommersdijk" in strijd met
de bepalingen van het Duitsche prijsreglement geschiedde, dan zal de Duitsche regeering, zonder de
zaak voor een prijsgerecht to brengen, voor het schip en de lading schadevergoeding geven.
(Hlbld. 13 Oct.)

