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Klachten van de Proc. -Generaal
b/h Hof van Justitie te Hollandia inzake ernstige bemoeilijking van het onderzoek in
de strafzaak-Gonsalves door
Gouverneur en bestuursapparaat.
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GEHEIM.

I.
AAN:

de Procureur-Generaal b/h Hof van Justitie
te Hollandia,
Mr. G.W. von Meyenfeldt,
p/a Zaanenstraat 98,
HAARLEM.
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Met verwijzing naar Uw geheim schrijven
van 9 december jl. inzake de in hoofde dezee
bedoelde aangelegenheid, heb ik de eer Woo@
edelgestrenge mede te delen, dat ik Uw daarin gegeven betoog d i i r t kan noch wens te volgen.
Ik heb U in mijn geheime brief van 7 december t.v. no. GS-3738/35824 een eenvoudige
en duidelijke vraag gesteld en ik verwacht
daarop een even eenvoudig als duidelijk antwoord,
U hebt als Procureur-Generaal bij mij als
-verantwoordeli jk-

Kenmerk: Biza BJZ/NNG 3844/35824.
© NA, archief Minkol., dossierarchief ministerie van Koloniën en opvolgers 1945-111495
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1950-1963/Document/20129

verantwoordelijk Minister een aantal ernstige beschuldigingen voorgebracht van bemoeilijking door
Gouverneur en bestuursapparaat van het onderzoek
in de strafzaak-Gonsalves.
Enerzijds zou dit geschied zijn door diverse
getuigen onder druk te zetten. Ter adstructie
hiervan heeft U een aantal feitelijkheden genoemd!
aan de hand waarvan een onderzoek is ingesteld.
Andsrzi jds zouden getuigen "gepaaid eijn met
gunsten" (Van Klinken, Krijger en Eibrink Jansen)
door het verlenen van belangrijke studie-faciliteiten en door bevordering. Hierbij wordt door U
het element van kwade trouw der betrokken superials uiteengezet in mijn eervan 7 december jl. In het geval van de resident Eibrink Jansen wordt deze kwade trouw verondersteld bij de Gouverneur, die immers rechtstreeks betrokken is bij de bevordering
van laatstgenoemde getuige.
dat -vooral
een pro7
een
diging behoort te lancerei
over duidelijke aanwijzim
erwerpelijke gunsten c.q.
rangsverhogingen zijn verleend met het oogmerk
het justitieel onderzoek in de strafzaak-Gonsalver
op enigerlei wijze te frustreren.
Ik nodig U derhalve nogmaals uit mij in kennis
te stellen met vorenbedoelde duidelijke aanwijzin
gen. Indien U hieraan niet kunt of wilt voldoen,
moet ik aannemen dat althans dit deel van de door
U voorgebrachte beschuldigingen op onvoldoende
e
n op w e i z e e r i
.
gronden berust. e

,

,

Uw stelling, dat het Openbaar Ministerie zou
kunnen volstaan met verdenkin en te uiten en dat
de administratie terzake het/fewijs zal hebben te
leveren kan ik bepaald niet aanvaarden.
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AAN:
Z.E. de Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea,
te
HOLLANDIA
Geheim/Pe 1:so onlijk.

.

Ten vervolge van mijn eheim schrijven van 7
december 1960 no. GEL3738735824 heb ik de eer Uwe:
Excellentie, te Uwer persoonlijke informatie,
hiernevens te doen toekomen kopieën van

a.

de terzake handelende geheime brie# van M r .
Von Meyenfeldt ddo 9 dec. 1960,
alsmede van
b. mijn beantwoordende geheime brief ddo heden,
r als deze.

DE MINISTER VAN BINXZNLANDSE
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