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Heer Minister, 

Naar aanleiding van UW aantekening op dezerzijdse 
notitie van 8 Maart j.l. heeft odg. nog eens contact 
opgenomen met de Marid. In de eerste plaats teneinde 
nog eens precies te horen hoe de berichtgeving van de 
Marine .. Inlichtingen-of'ficier in Willemstad thans werkt 
en verder nader te bespreken de bezwaren, welke Uwe 
Excellentie tegen de geldende procedure naar voren heeft 
gebracht. 

Naar men thans vern~, is het inderdaad zo, dat de 
genoemde inlichtingen-officier schriftelijk via Marine
Commandant rapporteert aan Hoofd Bureau Inlichtingen van 
de Marine-Staf hier ter stede~en dat de Marine-Comman
dant de Gouverneur mondeling inlicht over die zaken, 
welke voor de Gouverneur van belang worden geacht. 

Dat niet - zoals in Stiri~e - de tussenkomst van 
Directeur Kabinet wordt ingeroepen en dat ook niet 
schriftelijk aan de Gouverneur wordt gerapporteerd, 
houdt geen verband met een gebrek aan vertrouwen in het 
Kabinet of' in de wijze van behandeling van geheime stuk
ken op het Gouverneurskantoor, maar is een gevolg van 
een algeme~ instructie, die voor inlichtingenofficieren 
van de Marid van kracht is. 

Voor de Gouverneur en diens Directeur Kabinet blijft 
deze procedure uiteraard weinig bevredigend en odg. heeft 
dan ook getracht in overleg met de Marid een werkwijze 
te vinden, welke meer genoegdoening zou verschaffen. 

Hierbij werd van de zijde van de Marid voorop ge
steld~ dat de regeling van de inlichtingendienst geheel 
tot het terrein van de Marine-Staf' ~ehoort en dat, wat 
de inlichtingenofficieren aan die Staf rapporteren 
interne zaken betreft, waarover uitsluitend Marine
mensen te oordelen hebben. Dit spreekt inderdaad van
zelf'; op dit terrein kan ook de Gouverneur - al is die 
Opperbevelhebber van de Zeestrijdkrachten - geen in
structies uitvaardigen. 

Met de Marid werd overeengekomen om, ter tegemoet
koming enerzijds aan de behoeften van de Koninkrijka
organen in de Nederlandse Antillen en met behoud ander
zijds van de zeggenschap op eigen terrein van de WArine
Staf, de volgende werkwijze in overweging te geven. 

I. De Marine-officier te Willemstad rapporteert 
aan de Marine-Staf' al hetgeen hij uit hoofde van zijn 
functie dient te vermelden. Deze (schriftelijke) rap
porten lopen via Marinecommandant naar Marinestaf in ~ 
Den Haag. Andere instanties krijgen daarvan geen kennis# 
tenzij zulks in bepaalde gevallen ten aanzien van bij
zondere berichtenwenselijk wordt geacht. 

II. De Marinecommandant (of wel de inlichtingen
officier op diens instructie) rapporteert schriftelijk 
aan de Gouverneur hetgeen uit de bericht~m··ae 
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inlichtingenofficier aan de Gouverneur dient te wor
den doorgegeven. Van deze rapporten wordt een af
schrift (in tweevoud) toegezonden aan de Marinestaf 
(Hoofd Bureau Inlichtingen) in Den Haag, die é~n 
oopie aan Chef Kabinet Minvor zendt. 

III. De Gouverneur geeft de rapporten van de Marine 
Commandant aan zijn Directeur Kabinet voor diens 
oriëntering en ter opberging in het geheime archief 

·1 van de Gouverneur-Koninkrijksorgaan. Het ligt niet 
1 in de bedoeling, aat deze Tapportags ter kennis van 

de Procureur-Generaal in Willemstad wordt gebracht. 

Over de hierboven wwergegeven werkwijze ware 
met Gouverneur Struycken van gedachten te wisselen 
ter gelege~eid van diens aanstaand bezoek aan 
Nederland. 


