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Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Peters), 23
augustus 1952

Mede voor Blom. Referte Uw 55.
Mr. Bouman werd door mij in kennis gesteld van de inhoud van Uw 55 en de daaraan

voorafgaande telegrammen 44 en 46. De verder door hem gewenste inlichtingen werden voor zover
mogelijk versterkt. Bouman was het geheel eens met Uw oordeel over de lijn, welke hij bij zijn
bemoeienissen zal moeten volgen om de voor de gedetineerden vrij gunstige stemming niet te
verstoren. Het was nog niet mogelijk de gedetineerden in kennis te stellen van de toevoeging van Mr.
Bouman als raadsheer. Bouman deelde mede, dat hij hedenochtend een onderhoud had met Mr.
Zainal Abidin, een der naaste medewerkers van de Procureur-Generaal. Deze bevestigde het van de
Commissaris te Bandung afkomstige bericht, dat de gedetineerde Asbeck, Brusse, Merghart en De
Zwart 19 dezer van Sukamiskin naar Djakarta waren overgebracht. Naar Mr. Bouman uit een losse
opmerking meende op te maken bevinden zij zich thans in het huis van bewaring Struyswyk
(Salemba). Volgens de heer Zainal Abidin had ook de Procureur-Generaal de langdurige aanhouding
van de APRA-arrestanten steeds afgekeurd, doch waren zijn pogingen om zich in deze affaire te
mengen door de militairen met een beroep op de bepalingen op de staat van beleg tot voor kort
afgewezen. Eerst na de opheffing van de staat van beleg, die voor Java met ingang van 30 Juli door
de staat van oorlog werd vervangen, gelukte het de Procureur-Generaal deze zaak geheel tot zich te
trekken. De heer Suprapto zou ook tegen de heer Abidin hebben gezegd, dat hij hoopte op korte
termijn (genoemd werd een week) een principiële beslissing uit te lokken. Met de heer Abidin werd
afgesproken, dat Mr. Bouman op 28 dezer een nader onderhoud zou hebben met de Procureur-
Generaal, die heden uitstedig was. Mr. Bouman heeft nog niet getracht rechtstreeks contact op te
nemen met de gedetineerden, aangezien een verzoek om toelating ook naar zijn oordeel thans
volkomen kansloos is. Voorts kan worden gemeld, dat de aanvankelijk verkregen toestemming tot
opzending van de ex-arrestant Goldmann door de Procureur-Generaal werd ingetrokken, zodat
betrokkene Indonesië voorlopig niet kan verlaten. De voor het gezin Goldman op de Willem Ruys
geboekte passage werd gecancelled. Ook ten aanzien van de ex-arrestant Leclercq doen zich
wederom moeilijkheden voor. De laatste dagen is Leclercq op het hoofdparket herhaaldelijk
verhoord. Ondershands werd aldaar een van mijn medewerkers medegedeeld, dat Leclercq dit aan
eigen 'grote stommiteiten' heeft te wijten door na zijn vrijlating verhalen rond te strooien, welke ook
voor het hoofdparket 'openbaringen' betekenden. Ik moge in dit verband opmerken, dat zulks
allerminst verwonderlijk is, daar Leclercq zich na zijn vrijlating tegenover mijn medewerkers onder
meer er op beroemde, dat hij een dozijn Indonesiërs had neergeschoten. Ook de ander ex-
gedetineerden deelden mij mede, dat Leclercq een fantast is - - -.
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