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Zoals U bekend zal zijn heeft het Lid van de Twe-?deXarner der StatenGeneraal, de heer 3e Xadt, tot de 1:inister van Binnenlandse Zaken o.m. de
vraag gericht of het juist is, dat de procureur-generaal voor Nieum-Guinea
een onderzoek naar het optreden van een bestuursambtenaar bij de pacificatvan de Baliem-vallei heeft ingesteld en dat hij daarin ernstig bemoeilijkt
is door de Souverneur en het bestuursapparaat van Nieuw-Guinea.
Daaroy heeft de iáinister, gelet op de inhoud van Uw tot hem gericht
schrijven met Sijbehorende nota, beide gedagtekend 31 oktober l.l.,
geantwoord, dat omtrent de gegrondheid van klachten, welke dienaangaande
ook hem hadden bereikt, inlichtingen worden ingewonnen,
Uitvoeringgevende aan de aan de Kamer gedane toezegging moge ik U
verzoeken alle gevallen waarin naar Uw gevoelen van ernstige bemoeilijking
d o o r gouverneur en bestuursapparaat zou zijn gebleken, te mijner kennis te
willen brengen, waarbij ik er op Rens te wijzen dat staving met bewijzen
niet achterwege aal lcwuzen blijven,
Ilijnerzijds wordt met het vorenstaande onder meer gedoeld op alinea 2
van Uw vorenaangehaalde schrijven, waarin sprake is van "de gouvernementel
actie tot frustrering van mijn onderzoek" en de slotzin van punt 1,
luidende; W e n prefereerde echter buiten de procesrechtelijke regels om
mijn onderzoek te beïnvloeden en tegen te werken", waarvan echter een
nadere aanduiding ter plaatse niet wordt gegeven.
Ye1 wordt in Uw nota onder het hoofd "Goede verhoudingen" hierop
teruggekomen, terwijl ook door U wordt verwezen naar Uw kroniek, de
processen-verbaal van verhoor van de politieanbtenaren Van Klinken en
?rijger, het rapport van Van Klinken en Uw verhoor van de resident.
Ik zal het op prijs stellen omtrent vorenbedoelde en eventuele andere
gevallen, welke door U als een ernstige benoeilijking zijn gevoeld, zo
spoedig mogelijk zodanige inlichtingen te ontvangen, opdat een oordeelsvoraiuig daarover aan de hand van voldoende gegevens mogelijk zal zijn.
0s enkele andere aspecten van Uw brief wordt afzonderlijk teruggeIconen.
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