In verband met een daartoe strekkende opdracht naar aanleiding van
een bezoek van Zijne Excellentie de G ouverneur van de Nederlandse Antil
len, Ir. L.A.H. PETERS, aan de Republieken Santo Domingo en Haiti,vertro
ik, Hendrik Joseph PAFFEN, Hoofdagent van Politie en Hulp-Officier van
Justitie, samen met Mr. J.J.A. ELLIS, Procureur-Generaal en Hoofd der
Politie in de Nederlandse Antillen, op 4 Mei 1950, omstreeks 11.45 uur
per P.A.A. vliegtuig van het vliegveld Hato naar Ciudad Trujillo R.D.
De Consul-Generaal van de Dominikaanse Republiek, de heer A. Julio
ESPINAL, die ons een "visa de cortesia" had verleend, zou aanvankelijk
deze reis mede maken. Op 3 Mei 1950 liet hij echter de heer ELLIS weten
dat zijn Kanselarij hem de toestemming voor deze reis op het laatste mo
ment onthièld.De heer ESPINAL die van 19 April 1950 tot 27 April 1950
in Santo Domingo verbleef, vroeg v66r zijn vertrek naar Curacao aan de
Kanselarij toestemming om met de heer ELI.IS terug te mogen keren, waar
tegen hij toen geen bezwaren vernam. De heer ESPINAL liet in verband
hiermede nagenoeg zijn gehele bagage in Santo Domingo achter. Naat aan
leiding van de laatste beslissing van de Kanselarij zond: de heer ESPI
NAL, volgens zijn verklaring, een telegram aan President TRUJILLO waar
in hij hem verzocht alsnog de reis mede te mogen maken. De heer ESPINAL
was op Hato aanwezig om de heer ELLIS uitgeleide te doen. Hierbij ver
klaarde de heer ESPINAL wachtende te zijn op een antwoord op zijn tele
gram van de President. De heer ESPINAL deelde de heer ELI.IS verder mede
dat men in Santo Domingo op de hoogte was van zijn komst en dat aldaar
op het vliegveld ter begroeting aanwezig zou zijn de Procureur-Generaal
de heer Jose E. GARCIA AYBAR.
Bij onze aankomst op het vliegveld 11General Andrews" te Ciudad
Trujillo R.D. te omstreeks 14.30 uur bleek dat behalve de Nederlandse
Consul-Generaal, de heer A.H.W.WESTERVELD, niemand ter begroeting aan
wezig was. Dit was zeer vreemd en in het geheel niet in overeenste:mm.�
met vorige bezoeken, alsook met de gebruikelijke Spaans-Dom.inikaane

beleefdheid. Toen n.l. in Augustus 1943 de voormalige Hoofd-Inspecteur van
Politie W.J. van der KROEF en de toenmalige Hoofdagent van Politie M.P.GOR
SIRA op het vliegveld te Ciudad Trujillo R.D. aankwamen, werden zij begroet
door een commissie bestaande uit politie-autoriteiten.
Bij een bezoek van de heer M.P. GOR� toendertijd Inspecteur van Po
litie" aan Santo Domingo, in September 1945, werd hij op het vliegveld te
Ciudad Trujillo R.D • ., begroet door de Lt. Kolonel DIAZ" namens de Kolonel
L. FERNANDEZ, Hoofd van Politie, de Consul-Generaal A.J. ESPINAL"L.TELLADO"
Directeur van de Immigratiedienst en Kapitein C. ARREOONDO, die door Kolo
nel DIAZ aan Inspecteur GORSIRA gedurende zijn verblijf werd toegevoegd.
Bij mijn aankomst in Augustus 1947, in verband met een bezoek van de
toenmalige Gouverneur der Nederlandse Antillen Dr. P. KASTEEL, werd ik op
het vliegveld te Ciudad Trujillo R.D., begroet door Majoor C.ARREDONDO van
de 11 Policia Nacional"•
Door tussenkomst van de heer WESTERVELD verliepen de inklaringsforma
liteiten vlot. De dienstdoende chef der Douane liet onze ba.gage niet onder
zoeken, doch gaf deze onmiddellijk vrij. Toen de heer WESTERVELD hem mede
deelde wie wij waren, zeide hij zulks te weten en verklaarde 11 Tengo instru.c
ciones". Hieruit viel duidelijk op te maken dat men van onze komst wel de
gelijk op de hoogte was.
Per auto van de heer WESTERVELD reden wij naar het hotel 11 Jaragua 11 al
waar wij onze intrek namen.
Omstreeks 22.00 uur verscheen de Majoor van de Policia Nacional,
RIVIERA, aan het hotel en verklaarde in opdracht van zijn chef, Kolonel
CASADO" Hoofd der Politie, zich ter onzer beschikking te stellen. Door de
heer ELLIS werd een afspraak gemaakt om de volgende dag een rondrit door
de stad te maken. Op 5 Mei 1950, om 14.00 uur verscheen majoor RIVIERA in
een geheel nieuwe Engelse overdekte jeep voor het hotel.
Dat voor het bezoek van de Procureur-Generaal der Nederlandse
inplaats van een personenauto" een jeep ter beschikking werd gesteld, kan
worden aangevoeld als zijnde zeer zeker niet in overeenstemming met de ge
bruikelijke Dominikaanse beleefdheid.
Op uitnodiging van de heer WEBTERVEID en echtgenote brachten wij om-

6. d t de Pr ident niet deel.nalll

de door Zijne Excell nti

in hotel "J r gua" aangebod n lunch.
7. dat de President niet versche n op de door Zijne Excellentie
aa11g,i100den receptie aan boord van Hr. Me Kannonneerboot "Van Speyk"•
Dat de ontvangst van een vertegenwoordiger van een Staatshoofd and ra
kan, blijkt uit het volgende.
Op 23 Mei 1950 riep het otticiele Dominikaanse radiostation "La Voz Do
minicana" uitvoerig om de in ontvangst name van de Geloot .,.ieven v

de

Franse Ambassadeur door President TRUJILLO op 22 Mei 1950. Aan de ingan
het Paleis stonden twee bataljons van het Leger opgesteld en brachten bij
aankomst van de Franse Ambassadeur militaire eerbewijzen. Een ailitair
korps speelde het Franse Volkslied. De auto van de Franse Alabaaeadeur werd
begeleid door de P residentiel Garde. De gehele Atdeling Protocol was
zig en de ch ! van het Protocol Pedro B. PURCELL FENA introduceerde de
Ambassadeur. De allerhoogste autoriteiten van het land waren aanwezig ( de
voorlezing van de namen omvatte o.a. Generaal Hector THIJJILLC
cureur-Generaal van de Natie, alsmede alle secretarissen enz.) De Preside t
was enige minuten in gesprek gewikkeld

et de Franse Ambassadeur.

m

werd de Franse Ambassadeur uitgeleide gedaan. Wederom werd.en de eerbewijzen
gebracht en begeleidde de Presidentiele Garde en Verkeerspolitie de auto van
de Ambassadeur.
Op

15 Mei 1950 keerde ik per K.L.M. naar Curacao terug.
Willemstad,

10 Juni 1950 •
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