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Hoge commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 31 maart
1950
Voor Minuor en Celer.Vervolg mijn 335 inzake arrestaties.
Hedenochtend vervoegden Kist en Van Schelle zich bij Chef Staf Militaire Gouverneur die
introductie meegaf voor de Commandant van gevangenis Glodok, voorts mededeelde dat Ritman
de eerste dagen van volgende week zou worden vrijgelaten en dat dit nog slechts kwestie van
administratieve afdoening. Voorts excuseerde hij lange duur van aanhoudingen met beroep op
grote aantal der zogenaamde D-groep, dat zijn de bij massa-arrestaties tevens opgepakte toevallige
onschuldige toeschouwers.
Vervolgens werden zij in Glodok toegelaten waar ontmoeting plaats had in gezelschap van
een luitenant van kantoor van Militaire Gouverneur en een adjudant-onderofficier. Zij ontmoetten
slechts zeven arrestanten te weten Ritman, Ozinga, Asbeck Brusse, Merghart, Breekland, Jiskoot
en Van Onselen aangezien slechts deze namen aan HC bekend waren. Het bleek dat in Glodok
nog een 9 anderen aanwezig zijn in verband met dezelfde affaire gedetineerd waarvan de namen
op aanvraag zullen verstrekt. Dit zal ten spoedigste ter hand worden genomen. Alle gedetineerden
waren zonder uitzondering over hun materiële behandeling tevreden (voeding, verblijf, optreden
gevangenispersoneel, lectuurvoorziening), doch over algemeen niet over wijze waarop hun zaak
werd behandeld. Zo was Ritman - die uiterst nerveus doch aanmerkelijk verlicht was toen zijn
aanstaande vrijlating aan hem bekend gesteld - voor laatste maal 30 Januari verhoord, terwijl
Ozinga en Jiskoot wel gesprek hadden gevoerd met militaire politie doch niet waren verhoord op
zodanige punten dat men kon afleiden welke bezwaren tegen hun bestonden.
Asbeck Brusse en Breekland hebben een procesverbaal van verhoor getekend.
Ritman, Ozinga, Breekland en Jiskoot was het thans verboden hun echtgenoten
ontmoeten. Asbeck Brusse, Merghart en Van Onselen waren reeds enkele weken in contact met
hun gezin. Wat betreft reden hun arrestatie wisten Ritman, Ozinga en Jiskoot niet welke deze
zouden kunnen zijn. Asbeck Brusse en Merghart waren als politie-ambtenaren op hoogte van
APRA-activiteiten doch daarbij niet betrokken. Breekland vermoedt dat feit dat hem kwalijk
genomen onbelangrijke beleidsdaad was (geen strafbare handeling) van circa een jaar geleden,
terwijl Onselen als behoord hebbende tot speciale troepen vroeger vrij regelmatig contact met
Westerling had gehad. Gesprek van Jiskoot met militaire politie had zich beperkt tot politieke
discussie voornamelijk in verband met Jiskoots activiteiten ten behoeve van eenheidsgroep en
tijdschrift de Ronde Tafel enige jaren geleden.
Aan allen werd toegezegd met hun gezin in contact te komen om vragen of materiële
bijstand nodig.
Aan allen medegedeeld dat het officieel toegelaten van vertegenwoordigers van het HC in
gevangenis ook met zich meebracht zij zich zelf over behandeling van hun zaak door tussenkomst
Militaire Gouverneur tot het HC konden wenden. Vanwege Militaire Gouverneur werd daartegen
geen bezwaar gemaakt.
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